








indeholdende

Udvalg af de vigtigste ældre og nyeke Love og Anord-

ninger, Resolutioner, Instructioner og Reglementer,

Alteingsdomme og Vedtægter, Collegial- Breve, Fun-

datser og Gavebreve, samt andre Aktstykker,

til oplysning om

ISLANDS RETSFORHOLD OG ADMINISTRATION

I ÆLDRE OG NYERE TIDER.

Samlet og udgivet

af

Jon Sigurdsson,
Althingsmand.

SEXTENDE BIND.

IC J O BENHAVN,

Forlagt af Universitets-Boghandler Andb. Fred. Host.

Trykt hos S. Trier.

1871.





I

Kongelig Resolution angaaende Handelstedet 1855.

Seydisfjord. Christiansborg den 6. Januar 1855.
6

'
Januar'

— Is!. Depart. Forest. ogResol. Prot. 1855, Nr. 1. — Resolu-

tionen i Depart. Tid. 1855, S. 110 : Algreen-Ussings Reskript-

samling 1855, S. 13, — Islandsk: Tioindi um srjérnarmål-

efni Islands 1, S. 27—29 (med Motiver) — I Forestilling

3. Januar bemærker Indenrigsministeren (P. G. Bang), at det

Forbehold om Grændsebestemmelsen for Handelspladsen ved

Seydisfjord, som var taget i Plak. 14. Decembr. 1842, endnu

ikke var udfort, og at der navnlig ikke var indkommet noget

Forslag fra de lokale Ovrigheder dengang da Kjobmand Tho-

mas Fr. Thomsen i Forbindelse med Kjfibmand P. C. Petræus

i Aaret 1848 oprettede et Handelsetablissement paa en til

Gaarden FjBrdur horende , ved det Inderste af Seydisfjorden

beliggende Grund, der med vedkommende Eieres Samtykke og

mod en aarlig Leie-Afgift blev udviist de nævnte Handlende

af Sysselmanden i Nordermula Syssel, der ligeledes meddelte

dem det befalede Antagelsesbrev.

I Aaret 1851 erhvervede Handelshuset Orutn & Wulff et

Stykke Grund paa Vestdalseyri, henimod en halv Mil længere

ude ved Fjorden, og lod der opføre et Handelsetablissement,

uden derom at gjore nogen Foresporgsel hos Autoriteterne,

der heller ikke lagde nogen Hindring i Yeien. Men i et An-

dragende 24. Decbr. 1852 besværede Thomsen sig over, at al

Handel med Indbyggerne fra Søsiden blev ham afskaaren, og

forespurgte derfor, om det nævnte Anlæg paa Vestdalseyri

kunde ansees for berettiget.

I en fra Amtmanden indhentet Betænkning yttrede denne,

at det ved Gaarden Fjbrdur anlagte Handelsted maatte ansees

for at være sat paa det i alle Henseender bekvemmeste Sted,

saa at man maatte gaa ud fra, at det var et i Henhold til

Plak. 14. Decbr. 1842 lovlig udmaalt og autoriseret Handelsted.

Da Plakaten imidlertid formentlig ikke gav en almindelig Til-

ladelse til Handelsanlæg paa hvilketsomhelst Sted omkring

XVI. B. /I
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1855. Fjorden, maatte man komme til den Slutning, at man lov-

6. Januar, medholdelig kun kunde opføre Handelsetablissementer paa det

—-v--^—- Sted, hvor det første var opført, eller i en continuerende Linie

med samme, hvoraf fulgte, at Orum & Wulffs Anlæg maatte

antages for at have været ulovmedholdeligt, som det og vilde
j

virke ufordeelagtigt paa Concurrencen. Amtmanden havde

derfor forbudt Sysselmanden for Fremtiden at udvise Grund

til Handelsanlæg paa Vestdalseyri, og at meddele Nogen An-

tagelsesbeviis som Handlende der, forsaavidt dette ikke maatte

være skeet. Sysselmanden i Nordermula Syssel havde dog i

en afgiven Betænkning fremhævet nogle Fordele ved Havnen

og Pladsen ved Vestdalseyri, da Havnen deelviis var bedre

sikkret for Kastevinde og Stedet for Fjeldskred, end det ved

Fjordur var Tilfældet, og han maatte saaledes ansee Vestdals-

eyri for ligesaa godt skikket til Handelsplads som Fjordur.

Med Hensyn til de Handelsbgendes Bekvemmelighed bemærker

Sysselmanden, at for de Sbfarende ligger Vestdalseyri be-

kvemmere, og for dem, der komme landværts fra, er Veien

lige lang til begge Steder fra Vestdalsheioi ', de, som komme
over Fjaroarheioi, maae derimod passere forbi det ældre Eta-

blissement for at komme til det senere. Sysselmanden finder

saaledes ingen Grund til at skride ind mod Orum & Wulff*,

og det saa meget mindre, som der paa flere andre Steder

findes slige Afstande (Hofs6s og Grafar6s, Skagastrbnd og

H61anes, Havnefjord og Flensborg), og der ikke kan blive

Spbrgsmaal om Handelsanlæg ved Seydisfjord, undtagen paa

disse to Steder.

I Anledning af Sysselmandens Erklæring havde Amt-

manden bemærket, at da det syntes at fremgaae deraf, at

Sysselmanden ikke var tilstrækkelig bekjendt med de lokale

Forhold, havde Amtet truffet Foranstaltning til, at uvillige

lokalkyndige Mænd bleve udmeldte til at undersbge For-

holdene. .

:

:

~
. \ r

Imidlertid havde Ministeriet modtaget en Forespørgsel fra

forhenværende Faktor hos Orum & Wulff, J6n Arnason, om
hvorvidt der maatte være Noget til Hinder for, at han op-

rettede et Handels-Etablissement paa Vestdalseyri ved Siden

af Orum & Wulff. Herover var Amtmandens Erklæring lige-

ledes forlangt. Men i et under 19. Septembr. 1854 indgivet

Andragende havde Jon Arnason besværet sig over, at der af

vedkommende Sysselmand er nægtet ham Antagelsesbrev til

at drive Handel* i et af ham i afvigte Sommer paa Vestdals-
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eyri opfdrt Etablissement, ligesom der ogsaa fra Amtmanden 1855.

var indkommen en yderligere Erklæring, hvori han deels ind- 6. Januar

beretter, at have beordret Jon Årnason sat under Tiltale for

ulovlig Handel, da han, uagtet Sysselmandens Forbud i Hen-

hold til Amtmandens Ordre, desuagtet var begyndt at handle

. paa egen Haand; deels fremsender en af fire udmeldte lokal-

kyndige og indsigtsfulde Mænd afgiven Synsforretning over

Lokaliteterne ved Seydisfjorden.

I det Hele gik Synsforretningen ud paa, at den ældre

Plads paa Fjardaralda var at foretrække for den paa Vest-

dalseyri Grunden er storre og tjenligere til Byggeplads; der

er stbrre Græsmarker; der er nok storre Fare for Fjeldskred,

Bien paa den anden Side er Vestdaisaaen farligere end

Fjardaraa. Havnens og Ankerpladsens Sikkerhed ansees for

%e god paa begge Steder. Veien fra Vestdalsheioi er omtrent

lige lang til begge Steder.

Ministeriet anseer det hensigtsmæssigt, at der nu tages

Bestemmelse om Grændserne for Handelstedet Seydisfjord.

Det synes nemlig uforeneligt med Begrebet om en Handels-

plads, at Enhver skal kunne opfére isolerede Etablissementer,

hvor han finder for godt, og ligesom der alt har reist sig to

paa dette Sted, saaledes kunde muligen i Fremtiden andre

KjcJbmænd finde deres Regning ved at opfére Etablissementer

paa andre Steder. Der forelaa vel ikke noget Forslag fra de

lokale Autoriteter, men Ministeriet ansaa Sagen for tilstrække-

hgen oplyst, og mente, at man kun behøvede at tage For-

behold om, at de Grændselinier, indenfor hvilke Handels-

Etablissementer for Fremtiden alene kunne opføres, ville blive

Nærmere bestemte, naar Forslag derom er modtaget fra ved-

kommende Lokalautoriteter.

Med Hensyn til det Sted ved Seydisfjorden, som skulde

vælges, erklærer Ministeriet sig, i Henhold til den indsendte

Synsforretning, for Fjardaralda. Imidlertid vil Ministeriet dog
tillade Huset Orum & Wulff for deres Personer at føre Handel
paa Vestdalseyri, og bemærker i den Anledning, at der er

udkommet et Andragende fra et betydeligt Antal af denne Egns
Beboere om Bibeholdelsen af dette Handels-Anlæg, samt frem-

hæver, at ligesom det vistnok turde være tvivlsomt, om man
a^ Rettens Vei kunde tvinge Handelshuset til at iværksætte

Sl6ifningen af det omhandlede Etablissement, saaledes vilde

Paastanden herom i alt Fald indeholde en stor Strenghed imod
Vedkommende Handelshus, der med Ovrighedens Vidende havde

1*

»
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1855. etableret paa Vestdalseyri i Henhold til Plak. af 14. Decbr.

6. Januar. 1842, og fortsat samme i flere Aar uden nogen Indsigelse fra

—
"

— Øvrighedens Side, ligesom Handelshuset heller ikke, under

den af samme antagne Forudsætning, at det var tilladeligt at

etablere Handel paa det nævnte Sted, har haft Anledning til

at begjære enten Udviisning eller Antagelsesbrev, eftersom det

selv eiede den Grund, hvorpaa Etablissementet blev opfort, og

tidligere var i Besiddelse af det lovbefalede Antagelsesbrev. Hertil

kommer, at Sliiifningen af dette Etablissement, som for Tiden var

Hovedhandelstedet, maatte ansees for stridende mod de Handel-

sdgendes Interesse, da det vilde give Anledning til, at al Con-

currence bortfaldt, hvorimod man ikke kunde vente, at Eierne

vilde flytte til den autoriserede Plads, og der kjobe Bygge-

plads. Derimod mente Ministeriet ikke, at der var Anledning

til at tage Hensyn til J6n Årnasons Andragende om, at maatte

beholde sit Etablissement paa "Vestdalsey ri
,

og handle der,

da han iforveien var advaret af Sysselmanden, i Henhold til

Amtmandens tidligere almindelige Ordre. Saaledes indstiller

Ministeriet:

«1) at det maatte behage Deres Majestæt allern.

at bifalde, at det ved Plak. af 14. Decembr. 1842

autoriserede Handelsted ved Seydisfjorden skal an-

lægges paa Pladsen Fjaroaralda i en continuerende

Linie med det af Kjobmand Thomsen sammesteds

opforte Etablissement, og at Indenrigsministeriet allern.

maa bemyndiges til nærmere at bestemme Grændserne

for Handelstedets Udstrækning, efter derom modtaget

Forslag fra Lokal-Autoriteterne ; samt — 2) at det

maa tillades de nuværende Interessenter af Handels-

huset Orum & Wulff, for deres Personer fremdeles

at drive Handel fra det af bemeldte Handelshus paa

Vestdalseyri opforte Etablissement".

[Kongelig Resolution]:

Vi bifalde allern., at det ved Plakat af 14. Decbr.

1842 autoriserede Handelsted ved Seydisfj orden skal

anlægges paa Pladsen Fjaroaralda, i en continuerende

Linie med det af Kjobmand Thomsen sammesteds op-

forte 'Etablissement, og ville Vi lige allern. have Vort

Indenrigsministerium bemyndiget til nærmere at be-
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stemme Grændserne for Handelstedets Udstrækning, lo55.

efter derom modtaget Forslås: fra Lokalautoriteterne:
° e

6. Januar.
dog skal det være de nuværende Interessentere af Han-

delshuset Orum & Wulff for deres Personer tilladt,

fremdeles at drive Handel fra det af bemeldte Handels-

nus paa Vestdalsore opforte Etablissement. — Chri-

stiansborg den 6. Januar 1855

Justitsministeriets Skrivelse til Formanden 12. Januar,

for Rigsdagens Finantsudvalg, ang. Forogelse af

Politimagten i Reykjavik. Khavn den 12. Januar

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 11.

Efter at Forslaget til Finantsloven for 1855—56

var affattet og indsendt til Finantsniinisteriet, modtog

man fra Stiftamtmanden over Island et Andragende,

hvori Politimesteren i Reykjavik Kjobstad anholder om
en Forogelse af Politimagten sammesteds.

I denne Anledning har bemeldte Embedsmand yttret,

at det allerede i længere Tid har været erkjendt, at

') Ved Skriv. 25. Januar 1855 meddeles Amtmanden i Nord-

og Oster -Amtet foranstaaende Resolution util behagelig

Efterretning og forneden Bekjendtgjc5relse", og anmodes

om, „efter forud gjennem vedkommende Sysselmand ind-

hentede noiagtige Oplysninger desangaaende, at ville med-

dele Ministeriet et fuldstændigt motiveret detailleret For-

slag til, hvorledes Grændserne for det ommeldte Handelsted

kunde være at bestemme i Henhold til den foranftjrte

allerh. Resolution". Isl. Copieb. 1855, Nr. 29. — Ved

Skrivelser fra Ministeriet af samme Datum underrettes

direkte saavel Kjobmand Thomsen som Handelshuset Orum
& Wulff om Resolutionens Indhold. Copiebog sst. Nr.

30—31. — i en anden Skrivelse af samme Datum til Amt-

manden i Nord- og Oster -Amtet anmodes han om at

tilkjendegive J6n Årnason, at det ifølge den anforte Re-

solution uikke vil kunne tillades ham at drive Handel paa

VestdalsBre", og at der hellerikke, „efter denne Sags Natur",

kan være SpBrgsmaal om at give ham fri Proces til at

bringe denne Sag for Domstolene. Copieb. sst. Nr. 32.
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1855. det nuværende Antal af to Politibetjente er for lidet

.Januar, for en By som Reykjavik, der vel ikke har nogen stor

Folkemængde, men hvor dog flere Omstændigheder gjore

Nodvendigheden af et nogenlunde stærkt Politivæsen storre

end i andre Byer af en lignende Folkemængde. Dette

Forhold ligger deels i, at en stor Deel af Byens Be-

folkning bestaaer af Fiskere, der altsaa ikke have en

fuldkommen regelmæssig Næringsvei, deels i den Om-
stændighed, at Byen er Handelstedet for et betydeligt

Opland, hvor de nærmere Boende jevnligen indtinde sig,

og hvortil de fjernere Boende navnligen i den egentlige

Handelstid i store Masser begive sig, og deels i at

Byen er en Sohandelstad, der aarligen bliver beseilet

af et ikke ringe Antal af Coffardiskibe. Vel have, efter

Byfogdens Yttringer, de Tilfælde, der have gjort Krav

paa Anvendelsen af en oieblikkelig stærkere Politi-

magt, hidtil ikke været mange, men ligesom saadanne

Tilfælde dog altid kunne indtræffe, og der navnlig haves

Exempler paa videre gaaende Excesser af Besætning-

erne fra fremmede Skibe, saaledes er det hoist sand-

synligt, at den nu for alle Nationer ved Lov af 15.

April f. A. indforte Frihandel vil gjore disse Tilfælde

meget hyppigere og alvorligere, og det vil da i saa-

danne Tilfælde være nodvendigt at have en storre Magt

for at standse Uordener, da Byen og dens Indvaanere

ellers vilde være priisgivne for samme. Endvidere har

fornævnte Embedsmand bemærket, at naar der kun er

to Politibetjente i Byen, er det ikke muligt at lade en

af dem stadigt være tilstede paa Politicontoiret, hvilket

er en betydelig Géne og har foraarsaget, at den for-

nodne Assistence ikke altid hurtig nok har kunnet til—

veiebringes, da Betjentene ikke altid strax kunne

træffes.

Med Hensyn til hvorledes de stedfindende Mangler

ved Politivæsenet i Reykjavik hensigtsmæssigt vilde

være at afhjælpe, har Politimesteren formeent, at det

ikke vilde være aldeles nodvendigt at ansætte flere faste
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1 Politibetjente end een foruden det nuværende Antal. 1855.

|
Han antager nemlig, at tre Politibetjente vil under ordi- 12. Januar,

j
naire Omstændigheder være tilstrækkelige, især da det

derved vil blive muligt for Politimesteren at lade en

j
af dem skifteviis have Vagt paa Politicontoiret, hvorved

| Politiet erholder storre Hurtighed og Kraft. Derimod

formener han, at der maatte meddeles Politimesteren

Bemyndigelse til at antage 6—8 extraordinaire Politi-

j
betjente, der under særdeles Omstændigheder skulde

j mode efter Tilsigelse og deeltage i Ordenens Haand-

| hævelse tilligemed Politiets ordinaire Betjente, og an-

I
tager han, at det vilde være tilstrækkeligt, om der til

j
Lonningen af disse extraordinaire Betjente stilledes en

I Sum af 60 Rd! aarlig til Politimesterens Disposition.

I Angaaende den Lou, der vilde være at tillægge den nye

j
ansættende Betjent, har han endeligen bemærket, at

hver af de nuværende Politibetjente nyder 150 Rd. af

I Finantskassen (hvortil for forste Betjent, som tillige er

> Overretsbetjent og Arrestforvarer, kommer et Tillæg af

50 Rd. af Justitskassen samt fri Bolig i Overretshuset),

5 Rd. af Kæmnerkassen aarlig til Anskaffelse af Uni-

former, og i Sportler circa 10—15 Rd. aarlig, men at

[
det er unægteligt, at en Lonning af 150 Rd., paa et

I saa dyrt Levested som Reykjavik, ikke afgiver tilstræk-

j
keligt Udkomme for en Politibetjent, og at det derfor

vilde være særdeles 6nskeligt, om den eventuelt opret-

• tende Post maatte blive aflagt med idetmindste 200

[
Rd., saaledes at den i samme ansættende Betjent blev

at ansee som anden, og den nuværende anden Betjent

som tredie Betjent.

Da Ministeriet efter det saaledes Anforte maa an-

L see det paatrængende nodvendigt, at der samtidigt med
P

t

Handelens Frigivelse for fremmede Nationer bliver sorget

!

tor, at Politimagten kan blive foroget paa den af ved-

I
kommende Politimester foreslaaede Maade, hvilket ogsaa

I

af Stiftamtmanden er anbefalet, og da Reykjavik ikke

for Tiden vil være istand til at afholde de med denne
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1855. Foranstaltning forbundne Udgifter, har man, efter forud-

7ZT^**^ gaaet Brewexling med Finantsministeriet, fundet An-

ledning til at soge det omhandlede Belob tilveiebragt

ved Finantsloven, i Lighed med hvad der tinder Sted

med Hensyn til Lønningerne til de nuværende to Politi-

betjente i Reykjavik, og man tillader sig derfor tjenstl.

at tilstille (Tit.) et til den Ende affattet Ændringsfor-

slag til § 9, B. b 1 af Finanslovforslaget for 1855

—

1856 til videre behagelig Foranstaltning. - Justits-

ministeriet den 12. Januar 1855.

21. januar. Kongelig Resolution ang. Understøttelse for

en Kunstmaler - Elev. Frederiksborg den 21.

Januar 1855. — Isl. Depart. Forest. og Kesol. Protok.

1855, Nr. 7. — I Forestilling 17. Januar bemærker Indenrigs-

ministeren (.Bang*), at der ifdlge kgl. Resolutioner var tilstaaet

Sigurdur Guomundsson fra Skagafjorden i Island en Under-

støttelse af 100 Rd. hvert Aar i en Tid af 4 Aar, for at soge Ud-

dannelse i Tegnekunsten. Ifolge de ham meddelte særdeles

hæderlige Vidnesbyrd fra Professor Hetsch og Tegnelærer Hel-

sted, syntes de Fremskridt, han havde gjort i sin Kunst, at

vidne om et Talent, der havde Krav paa det Offentliges Op-
•

mærksomhed, og ved fortsat Oveise ventedes han at ville

opnaae en saadan Uddannelse, at han vilde blive skikket til at

optræde som Lærer i Tegning. Han havde nu gjennemgaaet

Kunstakademiets lavere Klasser i den korteste Tid, som dette er

tilladt, og havde i det sidste Aar bvet sig paa Modelskolen

og lært at male med Oliefarve, hvori han har gjort god Frem-

gang. Ministeriet anbefaler ham derfor til den samme Under-

støttelse for dette Aar, som for de foregaaende, af „Renterne

af den islandske Understottslsesfond , imod hvis Oiemed, der

er at fremme forskjellige for Island nyttige Formaal, en saa-

dan Anvendelse af Fondens Midler formentes ikke at være

stridende". Ministeriet indstiller derfor:

«at der af Renterne af den ved allerh. Resolu-

tion af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond

for Island maa for indeværende Aar allern. forundes

indbemeldte Sigurour Gubmundsson fra Island en

Hjælp af 100 Rd.»
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[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes.

Januar 1855.

Frederiksborg den 21.

1855.

21 . Januar,

Capiteistaxt for Hunavatns og Skagafjords 23. Januar

Sysseler i iNorder-Amtet, fra Medio fflai 1855 til

samme Tid 1856. Fridriksgåfa den 23. Januar

1855. — isi an tisk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med
de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen : uUm verolagsskrår"

i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I, 234-283. Norbri III,

13-14. jevnf. I>j6b61f. VII, 50-51.

Verolagsskrå, sem gildir i Hunavatns syslu og

i Skagafjarbar syslu fra mibju Mai raånabar 1855 til

jafnlengdar 1856.

A. Fri bur peni'ngur.

lagt i l hundrab:
1. 1 kyr f fardogum, ekki yngri

en f)révetur og ekki eldri en
8 vetra, sem beri fra mibjum
Oktober til Novbr. loka . .

2. 6 ær, ekki vngri en tvæ-
vetrar og ekki eldri en 6
vetra, lobnar og lembdar i

fardogum 1855 . . . hver å
3

- 6 saubir å hausti, frévetrir eba
4 vetra eba 5 vetra, hver å
8 saubir å hausti tvævetrir

r hver å

o
~~ veturgamlir —

o. 8 ær å hausti geldar —
7. 10do. - mylkar —
8

- 1 åbuibarhestur i fardogum,
taminn, ekki yngri en 5 vetra
og ekki eldri en 12 vetra . .

lagt i 90 ålnir

:

9
- 1 hryssa, jafngomul . . . .

B - Ull, smjor og t61g.
lagt i ] hundrab:

10. 120 S af bvftri ullu, vel
frveginni I V <\. k

\h 120 /fcafmisl. do. do. -
12. 120S af surusmjbri,

vel verkubu .... _
13. 120Saft61g,velbræddri-

nkis-
mynt hundrab alin.

rd. sk. rd. sk.

29 40' , 29 40 l

a
i

23 y2

3 54 21 36 17

5 82 35 12 28

4 9 32 72 26
2 88 35 rt 28
3 60 29 i) 23
2 24 22 48 18

18 22 18 22 1 4 "2

14 11 18 78 '/a 15

28 35 28
22 28 12 22

'/2

1) 19 23 72 19
D 22 •27 48 22
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1855.

23. Januar.

C. To var a af ul lu.

lagt i 1 hundrab:
14. 30 % hespugarns, og sé 3

eba 4 eba 5 eba 6 hespur i

pundi, haldi hver 1 1 skreppur,

en hverskrp. 44[næbi, 1 pd å
15. fiOporeingirnissokka, 1 par å
16. 30 pbr tvinnabands gjald-

sokka 1 par å
17. 120 pbr tvtøumlabra

sj6veth'nga —
18. 20 eingirnis peisur . hver å
19. 15tvinnab. gjaldpeisur —
20. 120 al. gjaldvobar vabmåls,

ålnar breibs .... 1 alin å
21 . 120 al. gjaldvobar einskeptu,

sem er alin eba5kv. åbreidd,
1 alin å

D. Fiskur.

lagt i 1 hundrab:
22. 6 vættir af saltfiski I vætt å
23. 6 do. af hbrbum fiski —
24. (5 do afsmånski . .

26. 6 do. af fsu —
26. 6 do. af håkallihertum —

27.

28.

29.

30.

lagt

E. Lysi.

1 hundrab

:

1 tunna hvallysis,- 8pottarå
1 do. håkalislysis

1 do. sellysis —
l do. [)orskalysis —

F. Skinnavara.

lagt f 1 hundrab:
31. 4 fj6rb. nautskinns, lfj6rb.å
32. 6 — kyrskinns .

—
33. 6 — hrossskinns —
34. 8 — saubskinns,

af tvævetrum saubum
og eldri —

35. 12fj6rb. saubskinns af

åm og veturg. saubum —
36. 6 fj6rb. selskinns .

—
37. 240 lambskinn (vor-

lamba) einlit .... hvert å
G. "^mislegt.

lagt i 1 hundrab:
38. 6 % af æbarduni, vel hreins-

ubum 1 pd. å

nkis-
mynt

rå.

3
3
3
3
2

4
3
3

hundrab

1

2

sk.

20

25 /:

7
62
85

36

25

78
61' a

51
26

95
'/•i

57
52

39'/

67' 2

54
2

36 >/:

68
82

34

ni.

12

8

12

13

45

31

22
21

21

(9

17

23
23
21

18

21

18

19

20
17

15

k.

20

48

93

72
88
27

84

84
81

18

60
93

87
12

16 !

/9

78
36
12

48
12

alin.

k.

10

6Vj

7
10 72

IQ'/a

36

25'/.

18 72

1772
17

I5Va

14 7=

19
18" 2

17

15

17

Wh

15

1

6

!
/a

213 1

12

12 16
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39. 40 S af æoarduni, 6hreins-

ubum 1 pd. å
40. 120® af fuglafibri. 1 fjérb. a
41. 480 — af fjallagrosum — å
42. 5 åln. 1 dagsverk um hey-

annir
43. 1 lambsf6bur .

rikis-

mynt
hundrab

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i nefndum land-
aurum verour:
Eptir A, eba f fribu
— B, — i ullu, smjbriogt61g
— C, — i t6vbru af ullu . .

— D, — i fiski

— E, — i lysi

— F, — i skinnavbru. . . .

En mebalverb allra landaura
samantalin og skipt meb 6, s^na

:

Mebalverb allra mebalverba . . .

Frioriksgåfu 23. dag Januarman. 1855.

Havstein. Eptir fullmakt

Gubmundr Johnsen.

alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

i i o

& /y QO Wil opy

n lA t 2y

i) HO n » ib

1 M a SiD

n 2o O i ,2

•
* 28 57 23

1 18 86'/v 15

II u 20 67 I6V2
u 22 70 y2 18

w » 18 54'/, 15

22 70 18

1855.

23. Januar.

Capitelstaxt for Oefjords og begge Thingoe 23. Januar

Sysseler i Norder- Amtet, fra Medio Mai 1855

til samme Tid 1856. Friåriksgåfa den 23. Januar

1855. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med
de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen: wUm ver&lagsskrår" i

»Skyrslur um landshagi å Islandi" I, 234—283. Norbri III,

13-14. jevnf. tø6&61f. VII > 50-51.

Verblagsskra, sem gildir i Eyjafjaroar syslu og

1 I>fageyjar syslu, fra mibju Mai månabar 1855 til jafn-

lengdar 1856.

A. Nr. 1
'

rikismynt.

rd. sk.

28 46

hundrab,

rd. sk.

28 46

alin.

sk.

23

Rubrikkerne ere fuldstændigen anfbrte i den næst foran
trykte Capitelstaxt for Hunavatns os Skagafjords Sysseler
Covenf. S. 9-11).

6 6 J 3
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1855.

23. Januar.—-— A. Nr. 2

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 16

17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

r^Æ - 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

- — 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

' — 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

CAI'ITKLSTAXT for N

rikismynt.

rd. sk.

(tard. 1855)3 86

5 86

4 32' 2

3 II

:4

2 28

22 V*

17 49

28

24

18'A

21

*>

24

27 y3

9

67

94

88V*

27 vh
A

• ••••• * n

3 29

3 22

2 95

2 69

»••*•• 1 48

. . , . 1 57

51

1 37

20

3
'

21

2 47 V*

...... 1 65 ya

...... 1 327a

2 91 'h

6

q
• • • • • • '

'

34 V'2

30

85

45

78

i 32 »/a

RDER-AMTlil.

hundrab. alin.

rd. sk. sk. .

23 36 1 8 '

2

35 36 28 y

,

34 68 28

37 36 30

32 32 26

22 88 187a

22 % 17 Va

23 33 »/i I8 l

2

35 u 28

30 M 24

23 12 18' 2

26 24 21

u i) i)

15 1 12

8 57 7

11 24 9

13 92 11

14 66 12

41 84 88V«

34 36 27 y*

24 » 19

19 78 16

19 36 15%
17 90 W 2

16 30 13

22 48 18

23 87 19

22 93 m/i
20 75 W/2
16 80 13'/2

19 30 157,

14 98 12

13 44 11

16 6 13

17 69 14

15 u 12

20 15 16

12 48 10

34 60 27 !
/a

22 48 18

• 157a

• •26 V*
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Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin i 1855.

nefndum landaurura verbur:
23. Januar.

Eptir A, eba i fribu 28.84V« 23

— B, - i ullu, smjori og tolg . . 28.57 23

— C, - i tovoru af ullu 19.92% 16

— D, - i fiski 19.47 i5Ve

— E, - i Ijsi 22.52 18

— F, - i skinnavoru 16.18 Vs 13

En mebalverb allra landaura samantalin og skipt

ni eb 6 syna mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 22 Rd. 58 V« Sk. [og alin] 18 Sk.

Fribriksgåfu 23. dag Januarman. 1855.

Havstein. Eptir fullmakt

Gubmundr Johnsen.

Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula 23. januar.

Sysseler i Oster-Amtet, fra Medio Mai 1855 til

samme Tid 1856. Friflriksgåfa den 23. Januar

1855. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med
de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:

<tUm verblagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I, 234—283. Norbri III,

13-14. jevnf. I>j<5b61f. VII, 50-51 — Denne Capitelstaxt

anføres som publiceret i Stinder-Mula Syssel.

Verblagsskrå, sem gildir i Norbur-Miila s^slu

°g i Subur-Miila syslu, fra mibju Mai månabar 1855 til

jafnlengdar 1856.

rikismynt. hundrab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

Nr. 1
1 26 19 26 19 21

2 (fard. 1855)4 23 25 42 20 Va

37 38 30 30 1

2

79 38 56 31

24 1

i 39 6 31

J

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler (ovenfor S. 9—11).
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1855.

23. Januar.^^^^ A. Nr. 6 .

— 7 .

— 8 .

— 9 .

B. Nr. 10 .

yÆ — 11 .

% — 12 v

13 .

C. Nr. 14 .

— 18 .

— 19 .

— 20 .

— 21 .

D. Nr. 22 .

— 23 .

— 24 .

— 26 .

— 26 .

E. Nr. 27 .

— 28 .

— 29 .

/ — 30 .

F. Nr. 31 .

— 32 .

— 33 .

— 34 .

— 35 .

— 36 .

— 37 .

G. Nr. 38 .

— 39 .

— 40 .

— 41 .

— 42 .

— 43 .

Me&alverb å

ne fndum landaurum

rikismynt. hundrat). u lin.

ru. sk. rd. sk. sk.

A oy oO QQ 2y 79

& Ol 1/y i 4y Ol »072

41 4# Ol 4/ 17

17 mø i 22 Q2 1 Ol ilo 7?

28 OO 40

Mw 24 80 24

43 0*747 /I k?4o

OlAl 4o O 144 21

» » » »

M iy /a
.
* ,*

1 o 1 Qlo 10

N u M 9

* 4
oo #4 7

D OU /a
§

1 o
1 4 OD 10

1 1 o 1 ^lo Q/lo4 101/
IS'/V

* QQoy AQ4o /4 39
QQ A 14 1

OA44 00
«53

4 24 w 19
A4 la /* »4 ya on

Å
*i iy /a o*;40 Ol 20
q oo Ol A Q4o 17

4 anOO 1 Alo 1 o14 1-5

» » M •

1
1 04 OQ4o 1 O14 107a

11 AQ OO44 A Q4o lo

1
Q

1

ol 1 Oiy ol lo
A4 Ql l~0/2 i &lo OAo4 1la

QO .) i
Ol41 04 1 ry17

4 OU 1 K10 ryo74 101/

48 12 y 72

1
1 44 1 T

1 / 44 IA1**

2 88 '/a 17* • 51 14

4
1 o 4o 14.

q AA**** oo i 4 lo 72

• » » *

3 li 37 36 30

w • »

95 » 19

1 20 D 23

hverju hundra&i og hyerri alin 1

verour

:
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EptirA, eba i fribu 30.88 Vs 24 Vs 1855.

— B, - i ullu, smjori og tolg . . 29.66 24 ^I^aT.— C, - i tovoru af ullu 23.38 Vs 18 Vs

— D, - i fiski 22.35 18

— E, - i lysi . 21.79 17Va

— F, - i skinnavoru *
. 16.81 V« 13 V2

En mebalverb allra landaura samantalin og skipt

meb 6 syna mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 24 Rd. I6V2 Sk. [og alin] 19 Vs Sk.

Fribriksgåfu 23. dag Januarmån. 1855.

Havstein. Eptir fullmakt

Gubmundr Johnsen.

Bekjendtgj oreise for Hertugdommet Slesvig, 29. januar,

ang. Erhvervelsen af islandske Sopas. Khavn
den 29. Januar 1855. — see Indenrigsmin. Bekjendtg.

4. Decembr. 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til islandsk 29. Januar.

Kjobmand Hans A. Clausen, ang. Forsyning af

Kornvarer til nogle Sysseler i Island. Khavn
den 29. Januar 1855. Efter Concepten i Sagen
Isl. Journ. 4, Nr. 599 (jevnf. 5, Nr. 1 16 & 117) i det islandske

Departement
5 udeladt i Copiebogen uden Lacun.

Af den fra Amtmanden over Vester-Amtet paa
Island i disse Dage modtagne Beretning om Amtets
almindelige Tilstand er bragt i Erfaring, at der i af-
vigte Efteraar har været en folelig Mangel paa Korn-
varer paa Handelstederne Stykkisholm og Flatoe.

Vel er nu denne Mangel, efter hvad bemeldte Em-
bedsmand senere har indberettet, for en Tid afhjulpet
derved, at det Hr. Agenten tilhorende Skib «den unge
Svane«, hvis Forliis man befrygtede, var ankommet til

Stykkisholm, men han antager dog, at det, for at man
i denne Henseende kunde være sikkret, vil være nod-



16 Indbnrm. Skriv. ang. Islands Forsyning.

1855. vendigt, at Tilfbrsel af Fodevarer ankommer saa tidligt

29*Januar. ?
om mu^8t * anstundende Foraar til bemeldte Handelsted.

Dette har man ikke villet undlade at meddele Hr.

Agenten, idet Ministeriet holder sig forvisset om, at

De vil træffe de fornodne Foranstaltninger til, at den

befrygtede Mangel kan blive forebygget. — Indenrigs-

ministeriet den 29. Januar 1855.

29. Januar. Indenrigsministeriets Circulåire til Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island, ang. Landets

Forsyning med Nodvendighedsvarer. Efaavn den

29. Januar 1855. — Efter Concepten i Sagen: Jsl.

Journ. 5, Nr. 599 (jevnf. 5, Nr. 116&ll7)i det islandske De-

partement 5 udeladt i Copieb. uden Lacun. — Som Skrivelse fra

* Stiftamtmanden af 23. Mai 1855 om,
<t
at Befolkningen selv maa

sorge for sine Fornødenheder", er den anført som publiceret i

Gullbringa og Kjosar Syssel 1855, og som
tt
Indenrigsm. Skriv,

af 29. Januar" anføres den som publiceret 1856 i Oefjords og

Sønder-Mula Sysseler.

Islandsk: i Ti&. um stjdrnarmal. Islands I, 29, samt

uddragsviis i J>j6fc61f. VII, 104 (med urigtigt Aarstal : 1854),

jevnf. S. 101.

I Anledning af denne Skrivelse blev der stillet en Fore-

spørgsel til den kgl. Commissarius paa Althinget 1855. Tib.

fra al[)i'ngi Islendinga 1855, S. 22S—233, 270-271. Herved

blev atter foranlediget, at Althingets daværende Præsident,

Provst Hannes Stephensen, henvendte sig til Almenheden i

Island i en Adresse (8. August 1855, Tio. fra al[nngi Islend.

1855, S. 867—871) for at opmuntre til ved Sparsommelighed

og forsynlig Benyttelse af Landets Kræfter at undgaae en ved

utilstrækkelig Tilførsel muligen indtrædende Mangel paa Nød-

vendigheds-Artikler, især Kornvarer.

Det er oftere forekommet, navnlig i den senere

Tid, at Autoriteterne og Indbyggerne paa Island have,

naar der paa Grund af en eller anden Conjunktur bar

været Anledning til at befrygte, at Forsyningen med

Nodvendighedsvarer, og navnligen Kornvarer, ikke vilde

være tilstrækkelig, henvendt sig til Regjeringen med

Anmodning om, at der fra Sammes Side maatte blive
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truffet Foranstaltninger til at afhjælpe den befrygtede 1855.

Nod, hvilke Begjæringer Regjeringen ogsaa, som det'^j^^
vil være Hr. Stiftamtmanden bekjendt, har bestræbt sig

for at imodekomme, saavidt det stod i dens Magt.

Da imidlertid nu, ifolge Loven af 15. April f. A.

°ni Skibsfart og Handel paa Island, Adgang til alle

Landets Havne er aabnet for fremmede Skibe, er det

en Selvfolge, at der ikke i Fremtiden vil kunne paa-

hvile enten Regjeringen eller den danske Handelstand

fiogen særlig Forpligtelse til at sorge for Landets For-

syning, og Ministeriet finder sig derfor foranlediget til

tjenstl. at anmode Hr. Stiftamtmanden (Amtm.) om,

at drage Omsorg for, at det paa passende Maade be-

tydes Indbyggerne i det Dem betroede Amt, at de for

fremtiden maae være betænkte paa selv at sorge for

<ieres Forsyning med alle Slags Nodvendighedsvarer,

uden at de i saa Henseende ville kunne gjore Regning

Paa nogen særlig Bistand fra Regjeringens Side. —
Udenrigsministeriet den 29. Januar 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til General- si. Januar,

^olddirektoratet, ang. nogle Punkter, vedkom-

mende Islands Handel og Skibsfart. Khavn den

3l. Januar 1855 1
. — KL Copiebog 1855, Nr. 41. -

Is landsk: Tu). um stj6rnarmål. Islands I, 30-31.

I behagelig Skrivelse af 6. d. M. har Generaltold-

lektoratet bemærket, at det, efter at den under 15.

April f. A. udkomne Lov om Skibsfart og Handel paa

Irland er bekjendtgjort saavel i HertugdOmmet Slesvig
s°ni i Hertugdommerne Holsteen og Lauenborg, er bleven
anseet hensigtsmæssigt, at sammenfatte de i Tidens Lob
&lvne ældre Bestemmelser, som ogsaa for Fremtiden

^ulle tjene Toldembedsmændene til Rettesnor, i en

') ^en. Tolddir. Circ. 24. Marts 1855.

*rr. b.



18 Indenhm. Skiuv. ang. islandske Handelslove.

1855. Instruction, og derefter paany at meddele bemeldte Em-
31. Januar, bedsmænd Underretning om, hvad de have at iagttage

med Hensyn til Skibsfart og Handel paa Island, og har

velbemeldte Direktorat derhos begjært Ministeriets Yt-

tringer angaaende folgende Punkter:

1) om den i Plakat 7. Marts 1787 indeholdte Lov-

bestemmelse, at Foreren af ethvert Skib, som seiler til

Island eller kommer derfra, skal forevise det ham med-

delte Beseilingspas for vedkommende Toldbetjente, hvilke

derfor altid ved deslige Skibes Ankomst eller Afgang

skulle fordre dette Slags Passe til Eftersyn, og i Hen-

hold til Rentekammer-Skrivelse af 6. Marts 1847 for-

syne samme med Paategning, endnu er gjeldende, eller

om den maa ansees bortfalden derved, at den ikke er

optaget i Loven af 15. April f. A.;

2) om den Toldkamrene hidtil ved Ind- og Ud-

klareringen af Fartoier fra og til Island paahvilende

Forpligtelse, ufortovet at indsende Afskrifter af de ved-

kommende Tolddeklarationer til Rentekammeret — nu

Indenrigsministeriet — maatte kunne bortfalde for Frem-

tiden, og

3) om den i Loven af 15. April f. A. § 5 befalede

Indsendelse af islandske Sopas, der efter Benyttelsen

ere afleverede til vedkommende Toldkammer, saaledes

som tidligere bestemt i Plak. 7. Maris 1787 og For.

11. Septbr. 1816 § 12, skal finde Sted strax efter Af-

leveringen, eller om Passene af Toldkamrene kunne

vedlægges Toldregnskaberne, hvorhos Generaltolddirek-

toratet, forsaavidt Indenrigsministeriet fremdeles maatte

onske Indsendelsen af de ommeldte Sopasse, har an-

taget det svarende til de nuværende Forhold, at Ind-

sendelsen ikke finder Sted direkte fra vedkommende

Toldkamre til Indenrigsministeriet, men til velbemeldte

Direktorat, hvor Passene derefter kunde samles og af-

gives ved hvert Aars Slutning.

I Svar herpaa undlader Ministeriet ikke tjenstligen

at meddele: *

\
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ad 1. Da det ifolge Loven af 15. April f. A. 1855.

§§ 4 og 5 ikke er nodvendigt, at ethvert Skib, der er gT^^T
bestemt til at afgaae til Island fra indenlandsk Sted,

skal have lost islandsk Sopas, men det staaer samme
frit, om saadant maatte foretrækkes, at lose Sopas ved

Ankomsten til Island, eller paa et af de andre i Lovens

§ 5 nævnte Steder, maa den Skibsforerne og Told-

væsenet ved Plak. 7. Marts 1787 paalagte Forpligtelse

forsaavidt være bortfalden, hvorimod den fremdeles

ligesom hidtil maa vedblive med Hensyn til de fra Is-

land ankommende Skibe, der, forsaavidt disses Forere

enten ville have at aflevere det dem meddelte islandske

Sopas, naar Reisen er tilendebragt, eller forsaavidt

Passet tillige maatte være gjeldende for en Retourreise

til Island (cfr. Lov 15. April f. A. § 4, 2. Membr.)

lade det forsyne med Paategning om Foreviisning.

ad 2. Da Indsendelsen af de omhandlede Afskrifter,

saaledes som af Generaltolddirektoratet er bemærket,

væsentlig har været foreskrevet i statistiske Oiemed,

soni nu fyldestgjores paa anden Maade, vides Intet at

erindre imod, at samme for Fremtiden bortfalder.

ad 3. Idet man maa ansee det rigtigst, at de til

Toldstederne afleverede islandske Sopasse fremdeles

Udsendes til undertegnede Ministerium, for at den for-

ttodne Control med, at ikke Misbrug ved Afbenyttelsen

har fundet Sted, her kan blive foretaget, saavel med
Hensyn til disse, som til de fra Island tilbagesendte So-

Passe, maa Ministeriet iovrigt med Generaltolddirekto-

ratet være enigt i, at det vil være mest hensigtsmæs-
Slgt, at de forstnævnte Sopasse for Fremtiden indsendes

fra Toldstederne til Generaltolddirektoratet, og derfra

Ved hvert Aars Slutning tilstilles undertegnede Mini-

cerium. — Indenrigsministeriet den 31. Januar 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til det is- 31. Januar.

'andske literaire Selskab, angaaende Udgivelsen af

kgl. Resolntioner og ministerielle Skrivelser, ved-
o*



20 Inden rm. Skriv. ang. i-:n Samling af Rksoll. m. v.

1855. kommende Island. Khavn den 31. Januar 1855.

—

sV^Januar Isl. Copieb. 1855, Nr. 42. — Islandsk: Uddrag i Ti'oindi um
stjornarmål. Islands I, 31—32.

At der fra Ministeriets Side ikke haves Noget at

erindre imod, at de vigtigere kgl. Resolutioner og mini-

sterielle Skrivelser m. v., vedkommende Island, med-

deles det islandske literaire Selskab til Optagelse i det

af samme udgivne Tidsskrift Skirnir *, efter nærmere

Bestemmelse af Direkteuren for det islandske Departe-

ment, det meddeles herved til Underretning i Anledning

af Selskabets under 23. f. M. derom indgivne An-

dragende. — Indenrigsministeriet den 31. Januar 1855.

7. Febr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Direktionen

for Nationalbanken, ang. Althingets Petition om

Oprettelse af et Bank-Institut i Reykjavik. Khavn

den 7. Februar 1855. — kl. Copiebog 1855, Nr. 45.

Fra det i Aaret 1853 paa Island samlede Althing

er der til Ministeriet indkommet en Petition angaaende

den paa Island stedfindende Pengemangel og Midlerne

til at afhjælpe samme, der gaaer ud paa, at der paa

Island maa blive oprettet en Bankindretning efter saa-

danne Grundregler, som Hs. M. Kongen maatte finde

mest hensigtsmæssige, og hvis Formaal især skulde

være, saaledes som andre lignende Indretninger, at be-

sorge folgende for den almindelige Omsætning nodven-

dige Forretninger:

a) sorge for, at de Handlende kunne erholde Penge

der i Landet mod paalidelige Vexler; — b) bedomme

fremmede Myntsorter med Hensyn til deres Gyldighed,

og ombytte samme med danske Penge; — c) gjore

Udlaan paa Island mod sikkert Pant og mod Tilbage-

) Da det senere viste sig, at disse Sager ikke kunde optages

i Selskabets Tidsskrift Ski'rnir, bleve de udgivne af Sel-

skabet som en særskilt Samling under Titel af
tt
Tifcindi

um stjornarmålefni Islands", Khofn. 1855 og de følgende

Aar.
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betaling der eller i Danmark; — d) modtage Penge i 1855.

Deposition mod at svare lave Renter, saaledes som det ^*~p^]

er Tilfældet i Sparekasser, — hvorhos Thinget har an-

draget paa, at et Lovudkast om Ordningen af denne

Bankindretning maatte blive samme forelagt.

Under de i denne Anledning stedfundne Discus-

sioner paa Althinget er der af et af Comitéens Med-

lemmer hentydet til, at Nationalbanken i Kjobenhavn

muligen maatte kunne formaaes til at oprette et Filial

-

contoir i Reykjavik, og skjondt det vistnok lader sig

befrygte, at de solide Forretninger ved et saadant Filial-

institut vilde blive saa ubetydelige, at de med samme

forbundne Udgifter langtfra vilde kunne dækkes, ikke

at tale om Rente af den i Institutet staaende Capital,

niedens Islands Grundeiere ikke ere Interessenter i

Banken, saa har jeg dog, da Regjeringen ikke vil see

sig i Stand til paa anden Maade at opfylde Althingets

Begjæring, for at constatere, at Intet fra Ministeriets

Side er forsomt for at komme Thingets Onske imode,

ikke villet undlade, ved hoslagt at fremsende deels den

af Althinget indgivne Petition, deels en Udskrift af dets

Forhandlinger angaaende bemeldte Sag, tjenstl. at ud-

bede mig Direktionens Yttringer, saasnart skee kan,

behageligen meddelte, om Nationalbanken i Kjobenhavn

skulde kunne være tilboielig til at indlade sig paa at

°prette et Filialcontoir i Reykjavik paa Island.

Bilagene bedes i sin Tid tilbagesendte. — Inden-
rigsministeriet den 7. Februar 1855.

Gapitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai 9. Febr.

1855 til samme Tid 1856. Stykkesholm den

9. Februar 1855. — Islandsk: Original -Gjenpart,

trykt som Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de pas-

sende Tal, 2 Blade i 4to . Jevnf. Sig. Hansen : uUm verolags-

skrar" i JSkyrslur um landshagi å Islandi" I, 234 -283. t>j6o-

<*tf. VII, 50-51.

Capitulstaxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-
ness, Dala, Baroastrandar, fsafjaroar og Stranda syslur,
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1855. i Islands vestur-amti, gildaudi fra mibju Mai månabar

9. Febr. 1855 til somu tibar 1856.

Vom og aura tegundir.
Silfur-

mynt

å lands-

visu

hundrab

|)araf

1 alin

A. Fri bur p en in gu r.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktober til Novbr. loka,

sé i fardbgum hver å
2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd

i fardbgum å
3. Saubur, 3 til 5 vetra, å hausti å
4. — tvævetra, do. å
5. — veturgamall, do. å
6. Ær, geld do. å
7. — mylk do. å
8. Pulshestur, taminn, 5 til 12 vetra

i fardbgum a
9. Hryssa, jafngbmul å

B. Ull, smjbr og tolg.

10. Ull, hvit pundib å
11. — mislit — å
12. Smjbr a
13. T61g — å

C. Tovara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til 6 hespur ipundi,
haldi hver hespa 1 1 skreppur, og
hver skreppa 44 f>ræbi, pundib a

15. Eingirnis sokkar a
16. Tviban«ls gjaldsokkar . . . . a
17. Sj6vetlmgar a
18. Eingirnis peisa . ....... å
19. Tvibands gjaldpeisa . . hver å
20. Gjaldvobav vabmål, alnar breitt

ein alin a
21. — einskepta, I al. til 5

kv. breib ein alin å

D. Fiskur.
22. Saltfiskur vættin a
23. Harbur fiskur ..... — å
24. pyrsklingur ...... — å
25. Isa — a
26. Håkall, hertur .... — å

E. Lysi.

27. Hvals lysi 8 pottar å
28. Håkalls lysi - å
29. Sels lysi - å
30. porska lysi — å

rbd.

26

3
5
3
2
3

2

16

12

4

4

3

rbsk.

1572

56 1
-

2

44' 2

75
' i

70
62
42

42
63

25
20
19

18

42
ISVa

29
6 3

6

58
26' 2

38

30

12
7',

35' 2

93' 3

VU

13

48 1

-2

42'J s

27

rbd.

26

21

32
30
32
29

16

16

31

25
23
22

rbsk. rbak.

9

12
ti

M

24
24
20
17

18

17

22
21

19

15"/2

51

75
26
72
16

42
84

24
H

72
48

»

66
i)

63

»

72
45
21

80
7V3

21

17

26 1

4

24 1

i

26',

23 '/a

13' 6

25
20
19

18

7 ;1

i

10' j

II

55'

60
21

19 4
5

193;a

1 6 '/»i

14' •

14' a

133 5

18

17' 3

15 3
»
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Vbru og aura tegundir.

F. Sk in nav ara.

31. Naut-skinn 10 pund å
32. Kyrskinn — å
33. Hross-skinn — å
34. Saubskinn, af tvævetrumsaubum

og eldri . . 10 pd. a
35. — af veturg. sauoumo^

af åm . . 10 pund a
36. Selskinn — å
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å 1

G. "tfmislegt.

38. Æbardun, hreinsatur. pundib å
39. — ohreinsabur. — a
10. Fuglafibur lOpundå
41. Fjallagros — å
42. Dagsverk, um heyslåttar tima å
43. Larabslobur å

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtoldum landauium
verbur :

Eptir Litr. A, eba i fribu

— B, — i ullu, smjciriogtolg
— C, — i ullar-t6voru . . .

— D, — i fiski

— E,

—

i lysi

— F, — i skinnavoru ....

En mebalverba summa allra

Jandaura, skipt meb 6, synir h o fu b -

Mebalverb allra mebalverba

fregar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur

:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr snemmbær, i fardogum.
— — 6 ær, lobnar og lembdar, i far-

dogum.
— — 6 saubir t>révetra og eldri, a

hausti.

— — 8 saubir tvævetra a hausti.

— — 12 saubir veturgamlir å hausti.

— — 8 ær geldar å hausti.

— — 1 piilshestur, 5 til 12 vetra, i

fardogum.

') «»I0 pund å", Original-Aftrykket ( ved Trykfeil).

Silfur-

mynt

å lands-

V1SU

hundrab

faraf
1 alin

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

4 48'

2

18 2 14
1

u

3 69*5 22 322
6 17

5
6

3 11 Va 18 69 15

2 31 2
3 18 61 Va

• 14-V«

1 65 Va 20 18
.»iW 6

3 31 y3 19 92 16

R 6 15 R 12

3 10" 2 u R

67 2
3 »» R R

2 49 il R »

R 71 1

/6 R U

D 67' j R R •

1 24' 2 R »

25 71 5
/s 203

/6

25 60 20 1

a

11 16 1

j 9
21 6*8 16Ve
20 11 16

18 94 15 6

i

20 43'

3

16' 3

1855.

9. Febr
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- C:

Eptir Litr. A: 90 åln. 1 hryssa, jafngomul, ifardogum.

— B: 1 hundr. 12 fjorbiingar af ullu, smjori

eba tolg.

60 por eingirnissokka. 180 por

sjovetlinga.

6 vættir af sérhverri {>ar til—

nefndri fiskitegund.

1 tunna, eba 120 pottar lysis.

4 fjorbiingar af nautskinni.

— — 6 — af kyr-, hross- og

selskinni.

— — 8 — saubskinni.

— — 12 — ærskinni.

— — 240 lambskinn.

Islands vestur-amts skrifstofu, Stykkisholmi {)ann

9. Februar 1855.

P. Melsted. E. S. Einarsen.

D: —

E: —
F: —

10. Febr. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel og flere

Sysseler, samt Byen Reykjavik i Sonder-Amtet,

fra Medio Mai 1855 til samme Tid 1856. Islands

Stiftamtshus og Laugarnes den 10. Februar 1855.

— Islandsk: Original-Aftryk fra Stiftsbogtrykkeriet i Reykja-

vik, 2 Blade i 4 to
. Jevnf. Sig. Hansen:

t
,Um verolagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I, 234-283. I>j6b61f. VII,

50—51. — Denne Capitelstaxt anføres som publiceret i Reykja-

vik By, samt i Arnes og Rångårvalla Sysseler 1855.

Verolagsskrå, sem gildir i Borgarfj årbar, Gull-

bringu og Kjosar, Årness, Rångårvalla og Vestmanna-

eyja syslum og Reykjavikur bæ, fra mibju Mai månabar

1855 til sama tima 1856.

A. Fribur peningur.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktober til Nov. loka, sé

i fardSgum hver å
2. Ær, 2 til 6 vetra, lofein og lembd

i fardogum hver a

Rikis-

mynt

er [lå

hundrab
å lands-

visu

er [iå

1 al.

rd.

24

2

sk.

90

sk.

19

14

i
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3. Saubur, 3 til 5 vetra, å hausti

hver å
— tvævetra, å hausti —
— veturgamall, do. —

6
- Ær, geld, do. —

7
- j- mylk, do. —
Aburbarhestur, taminn, 5 til 12
vetra, i fardbgum .... hver å

^» Hryssa, jafngbmul .... —
B. UH, smjbr og t61g.

10. Ull, hvit og vel {ivegin, pdib å
11. — mislit do. —
12. Smjbr, vel verkao ....
13. T61g, vel brædd —

C. T6vara af ullu.

1 4 . Hespugarn , 3 til 6 hespur i pundi,
haldi hver hespa 1 1 skreppur, og
hver skreppa 44 f>ræoi . . pd. a

15. Eingirnis sokkar . . . parib å
16. Tvi'bands gjaldsokkar .

—
*7. Sjovettingar —
1
8. Eingirnis peisa .... hver å

19. Tvibands gjaldpeisa. .
—

2°. Gjaldvobar vabmål, ålhar breitt,

1 alin å
"d* Gjaldvobar einskepta, 1 al. til 5

kvart, breib 1 alin å

D. Fiskiir.
A% Saltabur fiskur, vel verkabur,

oo u vættin å
Harbur fiskur, vel verkabur,

2A t
vættin å

Jr l\yrskh'ngur, vel verkabur, —
t' Håkall, hertur, do. -

Isa, hert, vel verkub, . .
—

E. Lysi.

Il' Hyals lysi Spottarå

;l*
Håkalls lvsi ~
Sels lysi -
(»orska lysi -

F. S kinnav ara.

Il Naut-skinn lOpd.a

J*
Kyrskinn L

**• Hross-skinn ..... —

Rikis-

mynt

er [>a

hundrab
å lands-

visu

er pa
1 alin

rd. sk. rd. sk. sk.

5 2 30 12 24

3 58 28 80 23

2 49 30 12 24

3 38 27 16 22

2 9 1 » »>

15 52 15 52 12

10 28 13 69 II

n 25 31 24 25
n 21 26 24 »5 I21

» 20 25 20
19 23 72 19

» »» » 1

» 19 11 84 10

II 37 il H »

») 6 \\ 24 9
1) 71 i) )) i)

1
l 'I

n 38 ») » »

u 29 i I)

4 18 25 12 20

4

- wc

15 24 90 20
3 71 22 42 18

3 46 20 84 17

3 53 21 30 17

1 18 17 78 14
1 42 21 54 17

1 41 21 39 17

1 39 21 9 17

4 57 18 36 15

3 60 21 72 17

3 » 18 n 14

1855.

10. Febr

*
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1855.

10. Febr.
Rikis-

mynt

er |m
hundrab
å lands-

visu

er \rd

1 alin

34. Saubskinn, at'tvævetrum og eldri,

10 pd. å
35. - af veturgomlum og

åm lOpd. a
Selskinn -

37. Lambskinn (vorlam ba), einlit,

_ hvert å

G. ^mislegt.

38. Æbardun, vel hreinsabur, pd. å
39. — 6hreinsabur ~
40. Fuglafiour 10 pd.å
41. (Fj aliagros —
42. Dagsverk, um heyannir' . . .

43. Lambsf6bur

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtøldum landaurum
verbur

:

Eptir A, eba i fribu . . .

— B, — i ullu, smjori og t61g

— C, i t6voru af ullu . . .

— D, — i fiski

— E, — i lysi

F, — i skinnavoru . . . . .

En mebalverb allra landaura

samantalin og skipt meb 6, synir

abalmebal verb allra mebal-
verba

f>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir A: hver kyr snemmbær å vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i f'ardogum;

lika 6 saubir {>révetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgarnlir,

eba 8 ær geldar, å hausti; ^

eins aburbarhestur, 5 til 12 vetra, ifardogum;

en hryssa, å sama aldri, 90 ålnir, eba n
/i hdr.,

svo 1
1
's verbs hennar er å vib hundrab.

Eptir B. gjora 12 fjorbiingar af ullu, smjori eba tolg,

hundrab.

1(1. sk. rd. sk. sk.

2 34 18 80 lo

l (>5 20 12
1 i*
Ib

3 24 19 48 Ib

6 15 12

3 17 1 M

1 39 )> »i i)

2 o9 i » •

90 u »

75 »> V 1

1
1 » » »

23 38 183
/-«

26 54 21 1

4

1

1

54 9 1

i

22 90 18'/.

20 45 163
8

18 77 15

20
|
60 1672

*) 10 pund å", Original-Aftrykket (ved Trykfeil), samt lige-

ledes ved Nr. 43.



D.

E.

F.
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Eptir C. gjora 60 por eingirnissokka, eba 180 por sjo- 1855.

vetlinga, hundrab. . lo^Febr
6 vættir af serhverri fiskitegund {)ar

tilnefndri, hundrab.

— 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

4 fjorbiingar nautskinns, hundrab;

eins 6 fjorbiingar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjorbiingar sauoskinns

og 12 fjorbiingar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshiisi og Laugarnesi, 10. Februar

1855.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

Capitelstaxt for Oster- og Vester-Skaptafells 10. Febr

Syssel i Sonder-Amtet, fra Medio Mai 1855 til

Samme Tid 1856. Islands Stiftamtshus og Laug-

arnes den 10. Februar 1855. — Islandsk: Original-

aftryk fra Stiftsbogtrykkeriet i Reykjavik, 2 Blade i 4 t0
. Jfr.

Sig. Hansen: HUra verolagsskråv" i MSkyrslur uni landshagi å

tslandi" I, 234- 283. p')6U\L VII, 50-51.

Verblagsskrå, sem gildir \ Austur- og Vestur-

^kaptafells syslu, fra rnibju Maimånabar 1855 til sama
ti&a 1856.

A
. F r i b u r p e n \ n g u r.

1
• Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktober til Nov. loka
;sé i fardbgum hver a

2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd
i fardbgum hver å

> Sauour, 3 til 5 vetra å hausti —
— tvævetra, do. —

. — veturgamall, do.

I-
Ær, gdd, do. -

8 Tv
myl

.

k
>

do ~
«• Aburbarhestur, taminn, 5 til 12

vetra, i fardbgum . . . hver ay
- Hiyssa, jafngbmul ... -

Kik is-

mvnt

er |)å

hundrab <

å lands-

visu

2r [iå

1 alin

rd. sk. rå. sk. sk.

22 12 22 12 18

2 86 17 36 14

3 57 21 54 17

2 66 21 48 17

1 91 23 36 19

2 62 2! 16 ! 17

1 77 I 1

14 7 14 7 11

10
I
21 13 60 11



Cantelstaxt FOK SoNDKH-AlttTin

1855.

10. Pebr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

—

•

23.

24.

25.

26.

27.

28
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

B. Ull, smjor og tolg.

UH, hvft og vel fwegin, pdib å

— mislit —
Smjor, vel verkab .... —
T61g, vel brædd .... —

C. T6vara af ullu.

Hespugarn, 3 til 6 hespur i pundi,

haldi hver hespa 1 1 skreppur, og
hver skreppa 44 [iræbi . . pd. å
Eingirnis sokkar .... parib å

Tvibands gjaldsokkar .
—

Sjovetlmgar —
Eingirnis peisa hver å
Tvibands gjaldpeisa . .

—
Gjaldvobar vabmål, ålnar breitt,

1 al. å
Gjaldvobar einskepta, 1 al. til

5 kvart, breib 1 al. å

D. Fiskur.

Saltabur fiskur, vel verk., vætt. å
Harbur fiskur, do. —
|>yrskh'ngur, do. *—

Hak all, hertur, do. _
Isa hert do. _

E. Lvsi.

Hvals lysi 8 pottar å
Håkalls lysi —
Sels lysi —
porska lysi —

F. Skinnavara.

Nautskinn 10 pd. å
Kyrskinn —
Hrossskinn —
Saubskinn, af tvævetrum o^

eldri ... 10 pd. a
— af veturgb'mlum o£

åm ... 10 pd. a
Selskinn —
Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. ^mislegt.

Ædardun, vel hreinsabur, pd. å
éhreinsabur, .

—
Fuglafibur 10 pd. å

Siifur-

verb

er [>å

hundrab
å lands-

vi'su

er {i

1 o Ti
i au

ru. sk. rd. sk. sk.

o 24 30
i

24
n 20 25 20
n 19 23 72 19
n 17 21' 24ømt » 17

i 1 tf I •

» 18 11 24 y
1 tf i)

6 11* * 24 y
» 80 » »

)) 88 tf » »

» 39 1 )> i)

% 29 n

)) i) D

3 45 20 78 17
u I i

1

4 24 » 19

n » 1 »

1 % 21 69 17

1 17 17 63 14

1 21 18 27 15

3 70 14 88 12

2 63 15 90 13

2 21 13 30 11

iM 79 14 56 12

1 20 14 48 12
2 82 17 12 14

» 5 12 48 10

3 » n

n n * i)

2 39 » »
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kl* %llagros 10 pd. å
^agsverk, um heyannir 1

. . . .

4 «- Lambstø&ur

Mebalverb a hverju hundrabi
°g hverri alin i fyrtoldum landaurum
verbux

:

EPtir A, eba i fribu .
.".

~~ B, — i ullu, smjoii og (olg

C, — i t6vdm af ullu . . . .

- D, - { fiski—
* E, — i lysi

E, -— i skinnavbru

En mebalverb allra landaura
samantalin og skipt meS 6, synir
abalmebalverb allra niebal-
v erba. .

Rikis-

mynt

er [>k

hundrab
å lands-

V1SU

er f)å

1 alin

rd sk.

72
85

rd.

19

25
11

22
19

14

sk.

18

34
u

24
39
21

67

sk.

i5 r
7>

20
9

18

l53
/8

U 3
/4

63 15

£egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

-Eptir A: hver kyr snemmbær a vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardoguin;

Hka 6 saubir }>révetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar, å hausti;

eins åburbarhestur, 5 til 12 vetra, i fardogum

;

eri hryssa, åsamaaldri, 90 ålnir, eba s/4hdr.,

^
~

t
svo IVa verbs hennar er å vib hundrab.

-kptir B. gjora 12 fjorbiingar af ullu, smjori eba tolg,

hundrab.

60 por eingirnissokka, eba 180 por sjo-

vetlinga, hundrab.

6 vættir af sérhverri fiskitegund, Jjar

tilnefhdri, hundrab.

1 tunna, eba 120 pottar lysis, hundrab.

4 fjorbiingar nautskinns, hundrab;

eins 6 fjorbiingar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjorbiingar saubskinns

og 12 fjorbiingar ærskinns; svo og 240
lambskinn.

Islands stiptamtshiisi ogLaugarnesi 10. Februar 1855.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

5
^
l0

a pmnd å" tilf«ier Original-Aftrykket ved Nr. 42 og 43
(ved Tryk fen*).

C. —

D. ~
E. -
F. _

1 865.

10. Febr
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Plakat angaaende Forogelse af Thingstederne

i Arnes Syssel. Christiansborg Slot den 22. Febr.

1855. — Udkast til Plakaten approberet ved kgl. Resol-

22. Febr. 1855 ifølge Forestilling af Indenrigsministeren ^P. G.

Bang) af 20. Febr. Isl. Forest. og Resol. Prot. 1855 Nr. 18,

hvormed er indheftet : a) Althingets Betænkning over Udkastet,

Rvik 29. Juli 1853; b) dansk Oversættelse af samme; c) Ud-

kastet og d) Plakatens danske Text i Original. — Plakaten

anføres som publiceret: 1855 i Reykjavik By, samt i Gullbringa

og Kjosar Syssel i SOnder-Amtet, og i Bardastrands Syssel i

Vester-Amtet; 1856 i de bvrige Jurisdiktioner i S(5nder-Amt og

Vester-Amt, samt i alle Nord- og Oster-Amtets Sysseler. —
Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske Of-

ficin, 4 Sider i 4*°. Fbrste Side Titelblad, den danske Titel

civerst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk.

Paa den følgende Side staaer den danske Text med Kongens

og Indenrigsministerens (P. G. Bangs) Underskrifter; tredie

Side den islandske Text uden Underskrifter; fjerde Side blank.

- Udkast i Depart. Tid. 1853, S. 612-615 (med Motiver)-

Plakaten selv i Departem. Tid. 1855, S. 289, og Motiverne

sammest. S. 637—638. — Algreen-Ussings Samling af Love

og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855, S. 7.

Islandsk: Original - Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Udkast forelagt Althinget 1853 med Motiver: Ti'o-

indi fra alfnngi Islendi'nga 1853, Vibb. A, S. 15—17; Thingets

Forhandlinger og Forestilling til Kongen Tibindi fra alf). 1853,

S. 20, 299-318, 427-434, 665-666. Plakaten i Tibindi fra

alfnngi Islendinga 1855, Vibb. B, S. 75. Tibindi um stj6rnar-

målefni Islands I, 32-34 ^med Motiver). Norbri III, 68, 77

(Rubr.).

Plakat angaaende Forogelse af Thingstederne i

Arnes Syssel.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V., at Vi, efter

at have modtaget Althingets Betænkning over et samme

forelagt Udkast til en Plakat angaaende Forogelse af

Thingstederne i Arnes Syssel, have fundet for godt

allern. at befale som følger:

I Arnes Syssel skulle de tidligere Thingsteder i

følgende Repper paany optages, nemlig:
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Nes for Selvogs Rep, Stokkseyri for Stokkseyrar

Rep, Gaulverjabær for Gaulverjabæjar Rep, Stora-Sand-

Vik for Sandviks Rep, Vælugerbi for VilJingaholts Rep,

Hraungerbi for Hraungerbis Rep, Hiisatoptir for Skeiba

Rep og Stéri-Nupur for Gnupverja Rep.

lovrigt paaligger det Beboerne i de ovennævnte

forskjellige Repper, efter Sysselmandens Anviisning, at

opfore nye, rummelige og i alle Henseender forsvarlige

Thinghuse.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. -— Givet paa Vort Slot Christiansborg den 22.

Februar 1855.

pib bréf um fjolgun jwngstaba i Årness-syslu.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

a£ eptir ab Ver hofum mebtekib ålitsskjal aljnngis um
fi'umvarp, er fyrir |)ab hefir verib lagt, til fjolgunar

I fcingstaba i Årness-syslu, hefir Oss j)6knazt ab skipa

[
fyrir å J)essa leib:

'

1 Arness-syslu skal taka upp aptur hina fornu

tøugstabi i hreppum {)eim, sem hér segir: å Nesi fyrir

1 Selvogshrepp, Stokkseyri fyrir Stokkseyrarhrepp, Gaul-

I
Verjabæ fyrir Gaulverjabæjar hrepp, Storu - Sandvik

I fyrir Sandvikurhrepp, Vælugerbi fyrir Villmgaholtshrepp,

I Hraungerbi fyrir Hraungerbishrepp , Husatoptum fyrir

I ^keibahrepp og Storanupi fyrir Gnupverjahrepp. Og
i skulu hreppsbuar i hverjum [)essara hreppa skyldir til,

I eptir fyrirmælum syslumanns, ab byggja ny [nnghus,

j

svo væn og rumgob, ab ekki verbi neitt ab J)eim fundib.

j
Eptir j)essu eiga allir hlutabeigendur sér J>egnlega

J

ti> hegba. — Gefib i holl Vorri Kristjånsborg 22. dag

Februar-månabar 1855.

Lov angaaende de tidligere i visse Tilfælde

befalede Kundgjorelser i Adressecontoirets Efter-
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1855. retninger. Christiansborg Slot den 22. Februar

22« Febr. 1855. — Udkast til denne Lov med Motiver er forelagt

Rigsdagen af Indenrigsministeren i Januar 1855, see Depart.

Tid. 1855, S. 49—51. Loven selv i Original- Aftryk i det

Schultziske Officin, 2 Blade i 4*°. Depart. Tid. 1855, S. 209:

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1855, S. 6—7. — Under 28. Marts 1855

er udgaaet BekjendtgjSrelse fra Magistraten i Kjobenhavn, an-

gaaende Taxt for Avertissementer af den nævnte Art, see

Depart. Tid. 1855, S. 397—398, og Algreen-Ussings Lovsaml-

1855, S. 64-65.

Islandsk: Oversættelse forelagt Althinget 1857, trykt i

Tioindi fra aljnngi Islendinga 1857, Viob. A, S. 65. — For-

handlinger derom see Tioindi s. A. S. 18, 172-173, 200,208,

352. — Den direkte Udvidelse af Loven er derefter faldet bort,

men i Stedet for den er traadt Plak. 27. Mai 1859, hvortil

henvises. •-
'

i ?y:

Ji'
'

'
^ '

'

22. Febr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Finans-

ministeriet, ang. Althingets Andragende om Gjaf-

toldens Oppeborsel. Khavn den 22. Febr. 1855.

— Efter Concepten i det islandske Departement, under Isl.

Journ. 4, Nr. 976, jevnf. Journ. 5, Nr. 323. Brevets Plads

staaer blank i Copiebogen (som Nr. 50). Sagens Behandling

i Althinget 1853 see i Tioindi fra aljringi Islendinga 1853,

S. 92, 176, 177—183, 560-573, 595-605, 777-778.

Fra det i Aaret 1853 paa Island samlede Althing

er til Ministeriet med den hoslagte Skrivelse fra den

kongl. Commissarius ved bemeldte Althing indkommen

den ligeledes vedlagte allerund. Petition om, at Gjaf-

tolden i Gullbringe Syssel i Fremtiden maa oppebæres

paa samme Maade, som i Kjose Syssel og de andre

Jurisdiktioner i Landet, samt at Gj aftolden i Reykja-

viks Jurisdiktion ligeledes for Fremtiden maa opkræves

efter den samme Regel. Det vil af den ommeldte Pe-

tition behageligen erfares, at Beboerne i Gullbringe

Syssel og Reykjaviks Jurisdiktion blive ved den Maade,

hvorpaa den ommeldte Afgift paa disse to Steder be-
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regnes, mindre fordeelagtigt stillede, end Landets andre 1855.

Indvaanere. Grunden til, at denne Ulighed i Bereg- 22. Febr.

mngsmaaden er opstaaet, kan ikke oplyses, men det

er næppe Tvivl underkastet, at samme har existeret

saalænge Ydelsen selv har existeret, og at den nævnte

Beregning oprindelig er indfort ifolge Vedtægt. Der
savnes i det Hele Oplysning om Oprindelsen til den

saakaldte Gj aftold, der imidlertid er meget gammel,

efter Nogles Mening endog fra omtrent Aar 1380. Dog
antages det i Almindelighed, at Gjaftolden er opkom-
men derved, at man i sin Tid indgik en Slags Forening

0ln, at den islandske Almue skulde være fri for geistlig

°g verdslig Tiltale i alle 1 Marks og mindre Sager,

Uftod at Enhver, som svarede Tiende, skulde udrede
en aarlig Recognition til dem, der vare berettigede til

at oppebære Boderne, hvad enten han havde begaaet
nogen Forseelse eller ikke, hvilket formentlig har givet

Al*ledning til Benævnelsen Gjaftold (Gavetold), idet

saaledes blev ydet af Mange, som ingen Forseelse

havde begaaet. For Reformationens Indforelse tilfaldt

^en nævnte Recognition den geistlige og verdslige Ov-
righed til lige Deling, men efter Reformationen Kronen
alene, og for Tiden oppebæres Gjaftolden i Gullbringe

%ssel og Reykjavik paa samme Maade som Konge-
tøenden, saaledes nemlig, at 6

/e af Afgiftens Belob ind-

flyder
i Statskassen, medens 1

/6 oppebæres af Syssel-

manden og Byfogden som Administrations-Salair.

Med Hensyn dernæst til den af Althinget paaankede
Ulighed til Skade for Beboerne af Gullbringe Syssel og
Reykjavik i Henseende til - Beregningen af Gjaftolden

sammesteds, saa bestaaer denne, som af Althinget be-

mærket, deri, at paa de oftnævnte Steder den, der blot

tøender 1 Hundrede af Losore, betaler ligesaa Meget i

Gjaftold, som den, der tiender 9 Hundreder, nemlig 10
Fisk = 5 Alen, eller omtrent 5 Mark i Penge, medens
Paa andre Steder Gjaftold-Ydelsen beregnes i et vist
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1855. Forhold til Tiendehundredernes Antal, nemlig af V«

22. Febr. Hundrede eller 60 Alen : 1 Fisk, af 1 Hundr. : 2 Fisk,^ *~
af 2 Hundr. : 3 Fisk, af 3 Hundr. : 4 Fisk, af 4 Hdr.

:

5 Fisk; hvorhos dog den, der svarer Skiftetiende (5

Hundr.), skal, ligesom den, der tiender 9 Hdr., svare

10 Fiske i Gjaftold. Medens saaledes den ommeldte

Ydelse bliver mere besværlig for Beboerne af de nævnte

Steder, forsaavidt de tiende af mindre end 5 Hundr.,

men dog over 1 Hundr., hvilket er Tilfældet med Mange

af dem, maa det dog bemærkes, at Beregningen for

de ommeldte Distrikter i en anden Henseende er bil-

ligere, idet der ikke svares Gjaftold af mindre end

1 Hundr., medens denne Afgift paa alle andre Steder

svares af Va Hundr., hvilken Begunstigelse dog kun er

af ringe Betydning, idet yderst faa Personer, nemlig for

Tiden kun mellem 10 og 20 i de paagjeldende Di-

strikter, tiende mindre end 1 Hundr., men disse hore

da i alt Fald til de fattigste Ydere.

Men om end Billighed saaledes kunde tale for, at

de omhandlede Skatteydere, der i Regelen hore til den

fattigste Klasse, i den omhandlede Henseende opnaaede

samme Vilkaar, som Andre i lignende Stilling, maa

f
Ministeriet dog finde det betænkeligt, at gaae ind paa

den omhandlede Petition i Henhold til de i saa Hen-

seende af den kongl. Commissarius anforte Grunde, og

navnlig fordi det maa befrygtes, at der i saa Fald vilde

indkomme en Mængde Petitioner om partielle Foran-

dringer i det islandske Skattevæsen, der, som for en

stor Deel grundet paa gammel Sædvane, hvilken endog

er ikke lidet forskjellig i de forskjellige Dele af Landet,

uden Tvivl indeholder flere saadanne Uligheder og Ubil-

ligheder, der formentlig ikke kunne hæves, uden ved en

ny almindelig Skattelov. Hertil kommer endnu, at der

ved den foreslaaede Forandring i Ber.egningsmaaden af

Gjaftolden i Reykjavik og Gullbringe Syssel vilde for-

aarsages en Formindskelse af Indtægt for Statskassen

af 150 a 200 Rd., og det forekommer Ministeriet, at
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Regjeringen, især nu, da Frihandel er indfort paa Island, 1855.

saalaenge som dette Land ikke afgiver noget Bidrag til

Statens fælles Fornodenheder, men endog modtager et

aarligt Tilskud af Statskassen, ikke vil kunne indlade

SIg paa at bevirke nogensomhelst Nedsættelse i de der

bestaaende Skatter og Afgifter, uden at der paavises

Midler til at dække det saaledes opstaaende Tab 1
.

Da imidlertid denne Deel af Sagen væsentligst ved-

rorer Finantsministeriet, har jeg, forinden Sagen fore-

lægges Hs. M. Kongen til allerh. Afgjorelse, ikke villet

undlade tjenstl. at udbede mig velbemeldte Ministeriums

Yttringer over samme ved det Indesluttedes Tilbage-

sendere behageligen meddelte. — Indenrigsministeriet

den 22. Februar 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Finants- 23. Febr

ministeriet, ang. Afgivelsen af edelige Forsikkringer

til at erholde islandsk Sopas i Tilfælde af Skip-

perens Dod. Khavn den 23. Februar 1855. —
hh Copieb. 1855, Nr. 51.

I et hertil indkommet Andragende har Mægler-

firmaet Petersen, Moller & Hoppe, næst at bemærke,

at Foreren af Jagten «Confidence», Skipper H. C. H.

Duhn, er afgaaet ved Doden uden at have aflagt den

1 Skrivelse herfra af 26. Oktbr. f. A. som Betingelse

f°r Meddelelse af islandsk Sopas for bemeldte Skibs

Nedreise fra Island i afvigte Efteraar forlangte edelige

^orsikkring, anholdt om, at der paa Grund heraf maa
blive truffet en anden Afgjorelsesmaade med Hensyn
fri Betingelserne for det nævnte Skibs Indklarering.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstl. at

Itlelde, at Ministeriet med Hensyn til de saaledes for-

) Bet bemærkes, at efter Loven af 15. April 1854 steg

Læste-Afgiften fra 3700 Ril. i Aaret 1853—1854 til 9025

Rd. 93 Sk. i Aaret 1855-1856.

3*

/
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1855. klarede Omstændigheder Intet vil have imod, at den

SS^FebT"
ommeldte Deklaration afgives af Skibets Styrmand, og

man skulde derfor lige tjenstl. have velbemeldte Fi-

nansministerium anmodet om, behageligen at ville for-

anledige vedkommende Toldembedsmænd tillagt fornoden

Ordre i Overeensstemmelse hermed. — Indenrigsmini-

steriet den 23. Februar 1855.

2. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Finansmini-

steriet, ang. Formen for Udvidelsen af almindelige

danske Love til Island. Khavn den 2. Marts

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 64, blank i Copiebogen,

trykt efter Concept i det islandske Departement, Isl. Journal

4, Nr. 968.

Efter at folgende gjennem Finantsministeriet ema-

nerede Love, nemlig Lov af 30. Juni 1850 om Anviis-

ning af Gager og deslige, samt om Forskud, Pensions-

lov af 5. Januar 1851 og Lov af samme Dato om

Embedsmænds Forpligtelse til at sikkre deres Enker

Overlevelsesrenter, efter Modtagelsen af velbemeldte

Ministeriums bebagelige Skrivelse af 18. Mai 1852 vare

blevne herfra tilstillede den kgl. Commissarius ved Al-

thinget til Forelæggelse for bemeldte Thing, for at

samme kunde afgive sin Betænkning, saavel med Hensyn

til Sporgsmaalet om Nødvendigheden af Udvidelsen til

Island af bemeldte Love, som angaaende de Modifika-

tioner, der maatte findes hensigtsmæssige ved eventuel

Udvidelse, har Althinget, som det af hoslagte Udskrift

af dets Forhandlinger og den ligeledes vedlagte Extrakt

af Althingets Betænkning behageligen vil erfares, an-

seet det rigtigst og naturligst, at de omhandlede Be-

stemmelser, der iovrigt alt ere bragte i Anvendelse paa

Island, udvides udtrykkelig, saa meget mere, som det

er Thinget bekjendt, at det ansees tvivlsomt, hvorvidt

den Embedsmænd paahvilende Forpligtelse til at sikkre

deres overlevende Hustruer en Pension i Enkekassen
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er gaaet over paa Livrente- og Forsorgelses-Anstalten, 1855.

°m hvis Oprettelse Intet har været bekjendtgjort paa 2. Marts.

Island, og i Henhold hertil har Thinget andraget paa,

at Lov af 30. Juni 1850, om Anviisning af Gager og

deslige, samt om Forskud, maa udvides uden Modifika-

tion, og at Pensionsloven af 5. Januar 1851, samt Lov
af samme Dato om Embedsmænds Forpligtelse til at

skaffe deres Enker Overlevelsesrente, ligeledes maae

udvides med nogle mindre Modifikationer, der ere be-

grundede i de lokale Forhold.

Da Bestemmelserne- i Forordn. 21. Decbr. 1831

ved Hoiesterets Præjudikat af 9. Decbr. 1842 ere for-

tolkede saaledes, at almindelige danske Love, om de

end ere opsendte til Island til Efterlevelse, ikke ere

gjeldende, med mindre de sammesteds ere publicerede

i islandsk Oversættelse, og da de her omhandlede tre

Love ogsaa ere blevne udvidede til Færoerne ved Lov
af 4. Januar f. A., samt da de af Regjeringen ere fore-

lagte Althinget, turde det ogsaa efter dette Ministeriums

Anskuelse være rettest, at bemeldte Love udtrykkelig

udvides til Island, ligesom der ei heller skjonnes at

være Noget at erindre ved de af Althinget ved de tvende

sidstnævnte Love foreslaaede Modifikationer, naar alene

undtages, at der formentlig ikke er tilstrækkelig An-
ledning til at udelade § 14 i Pensionsloven af 5. Januar

1851, hvorimod det muligen turde være hensigtsmæssigt

at forlænge den der foreskrevne Frist til to Aar.

Hvad dernæst angaaer den Form, hvorunder Ud-
videlsen bor skee, skal jeg tillade mig at bemærke, at

man tidligere har samlet flere saadanne Lovbestemmel-
Ser i en almindelig Forordning, f. Ex. Forordn. 21.

Decbr. 1831 og Forordn. 3. Febr. 1836, dog kun for-

saavidt de vare emanerede gjennem det daværende

Cancellie, medens det ei sees, at nogle gjennem de

andre Regjerings-Collegier emanerede Love ere blevne

saaledes udvidede. Det kan imidlertid ei nægtes, at

^et er en unaturlig og ubekvem Form, i eet Lovbud at
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1855. optage flere tildeels aldeles heterogene Bestemmelser,

Marts, og man har derfor i den senere Tid valgt den Vei, at

udgive saadanne Bestemmelser som særskilte Love.

Saaledes er navnligen Forordn, af 25. Juni 1842, an-

gaaende en forandret Eedsformular, emaneret som en

ny Forordning for Island under 22. Septembr. 1846,

uagtet der iovrigt ingen Forandring er skeet i dens

oprindelige Indhold; ligeledes er Forordn. 21. Mai 1845

om Arv under 25. Septbr. 1850 emaneret som en særlig

Forordning for Island. Det blev ogsaa under de paa

Rigsdagen forte Forhandlinger om Udvidelsen af endeel

Forordninger og Love til Færoerne udtalt som onske-

ligt, at disse maatte udgives som særskilte nye Love,

især naar Modifikationer derved bleve foretagne i den

oprindelige Lov, og Grunden til, at dette alligevel ikke

. dengang skete, var fornemmelig den, at man vilde und-

gaae de betydelige Omkostninger og Uleilighed, som

derved vilde foranlediges, men denne Grund bortfalder

for storste Delen for Islands Vedkommende, da Lov-

budene dog maae omtrykkes og tillige udgives med is-

landsk Oversættelss, hvad enten de emanere i en samlet

Forordning eller som flere særskilte Bestemmelser.

Ligesom jeg i Henhold hertil er sindet at lade de

gjennem Justitsministeriet emanerede almindelige Love,

om hvis Udvidelse til Island der nu er Sporgsmaal,

udgaae som særskilte Love med islandsk Oversættelse,

men dog med en Inthnation, som viser deres Oprindelse,

omtrent efter vedlagte Concept, saaledes turde det,

navnligen efter den saaledes forandrede Form for Ud-

videlsen, være rettest, at denne skeer gjennem det Mi-

nisterium, hvorigjennem Lovbudet oprindelig er ema-

neret, og jeg skulde derfor tillade mig at henstille til

Finantsministeriet, om samme ikke maatte finde sig

foranlediget til at foranstalte Udvidelsen af de foran-

forte tre Lovbud til Island. Forsaavidt velbemeldte

Ministerium imidlertid maatte være af den Formening,

at den omhandlede Udvidelse bor foretages af under-
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Agnede Ministerium, vil jeg ikke modsætte mig dette, 1855.

uagtet jeg, som nys bemærket, maa antage, at Ud-
foreisen heraf nærmest vedkommer Finantsministeriet.

1

Med Svaret udbedes Bilagene tilbage. — Justits-

ministeriet den 2. Marts 1855.

Reglement for Brandkorpset i Reykjavik. 17 - Marts -

Reykjavik 17. Marts 1855. — „Reglur fyrir siokkvi-

uoio i Reykjavik", udfærdiget af Brandkorpsets daværende

Formand, stadfæstet af Byfogden i Reykjavik under 7. April

!855; see under dette Datum.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 17. Marts,

banden over Island, ang. Oversendelsen af et

ttyt Landssegl. Khavn den 17. Marts 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 65.

I Anledning af Hr. Stiftamtmandens i behagelig

Skrivelse af 1. Septbr. f. A. fremforte Andragende om,

at det ved allerh. Reskript af 9. Mai 1593 for Island

autoriserede Segl, som benyttes til vigtigere Dokumenter,

niaatte paa Grund af dets Ælde blive ombyttet med et

nyt i sirligere Form, undlader man ikke hoslagt at frem-

sende et nyt i Fouteral indsluttet Staalsegl, der vil

Være at opbevare ved Stiftamtmandsembedet, og for- '/

Ventes for Modtagelsen Hr. Stiftamtmandens Tilstaaelse

behageligen meddeelt. — Indenrigsministeriet den 17.

Marts 1855 *

Kongelig Resolution ang. Althingets Andragende 22. Marts.

°m Islands forfatningsmæssige Stilling i Monarchiet
m

- v. Frederiksborg Slot den 22. Marts 1855 2
.
—

) ved det islandske Departements Skrivelse af s. D. anmodes

Finansministeriets andet Departement om, at anvise Hof-

graveur Ferslev 16 Rd. for det ovennævnte Segl. Isl. Copieb.

sst. Nr. 66.

*) kgl. Bekjendtg. 7. Juni 1855, II. 2.
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1855. Isl. Forestill, og Resol. Protok. 1855, Nr. 16 med følgende i

22. Marts. Resolutions-Protokollen vedheftede Bilag: a) Althingets
{t
bænar-

* —^^^-^ skrå um hin helztu undirstoou-atrioi til stjdrnarbotar å Islandi",

dat. 9. August 1853$ — b) samme i dansk Oversættelse. —

Forestillingen er optagen i Departem. Tid. 1855, S. 954—960.

Islandsk: i Tio. um stj6rnarmalefni Islands I, 91-97 (med

Datum 7. Juni). Den kgl. Commissarii Fremstilling af Sagen

for Althinget 1855, seeTib. fra atymgi Islendfnga 1855, S. 48-

51 (jevnf. S. 168-177).

I Forestilling 28. Februar 1855 foredrages Sagen af Inden-

rigsministeren (P. G. Bang) paa følgende Maade:

Der forudskikkes den faktiske Bemærkning, at Althinget

1853 modtog 5 Petitioner angaaende Islands forfatningsmæs-

sige Stilling i Monarchiet, deels fra tvende paa Thingvellir og

Kollabuoir afholdte Forsamlinger, deels fra endeel Beboere af

Norder- og SSnder-Thingb" Sysseler. — I den i Anledning heraf

indsendte Petition havde Althinget yttret, at ligesom Kong

Christian den Ottende ved Indstiftelsen af Althinget har sat

sig et uforgjængeligt Mindesmærke i alle Islænderes taknemme-

lige Hjerter, saaledes har ogsaa Kongen (Frederik den Syvende)

ved Reskr. af 23. Septbr. 1848 dybt i alle Islænderes Bryst

rodfæstet en urokkelig Tillid og et levende Haab om, at det

er hans faste og landsfaderlige Villie, at fortsætte det af hans

Fader paabegyndte Værk, for at fremme Islændernes Vel og

deres Nationalitets fremadskridende Udvikling, og i Henhold

til denne Tillid, som ogsaa yttrede sig i Petitionerne til Thinget,

maatte dette ansee det for utvivlsomt, at BekjendtgjBrelsen af

12. Mai 1852 ikke kunde være til Hinder for, at Sagen fore-

toges til Behandling, naar denne holdtes inden de deels ved

Thingets lovbestemte Virkekreds, deels ved den nævnte Be-

kjendtgj oreise satte Skranker. Althinget kom saaledes til det

Resultat, at ligesom Kundgørelsen forudsætter et kongeligt

Initiativ ved Forelæggeise af et Lovudkast angaaende Islands

forfatningsmæssige Stilling i Monarchiet, forinden samme træder

i Kraft som Lov, saaledes vilde Thinget gaa udenfor sin Com-

petence, hvis det vilde udarbeide et heelt Udkast, eller stille de-

taillerede Forslag til Forandring i hver enkelt Branche i Henseende

til Islands forfatningsmæssige Stilling, medens det derimod maatte

ansee sig berettiget til saavel at discutere, som i et allerund.

Andragende at fremhæve de vigtigste Hovedmomenter, hvilke

Thinget, ligesom Landets Indbyggere, maatte (jnske tagne til-

følge ved Udarbeidelsen af et Lovudkast angaaende denne Sag?
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°g inden Islands forfatningsmæssige Stilling i Monarchiet de- 1855.
finitivt bliver ordnet. — Althinget har i denne Henseende ud- 22. Marts,
talt som sin Hovedanskuelse, at den i Kundg. 28. Januar 1852

bebudede og tilsigtede Fællesforfatning for hele Monarchiet
ogsaa vil blive meget heldbringende for Island, naar den for

dettes Vedkommende gjennemfores saaledes, at der tages be-

horigt Hensyn til Landets lokale Forhold og dets fjerne Be-
hggenhed og Afstand fra Monarchiets Hoveddele. Dette Onske
anseer Thinget ogsaa for hjemlet deels ved forskjellige særegne
for Landet oprettede Institutioner, navnlig Althingets Ind-

stiftelse, hvilke Thinget maa ansee som fremgaaede saavel af

^rkj endelsen af Islands lokale Forhold og fjerne Beliggenhed,
som af Islændernes gamle Rettigheder og Nationalitet, deels

ved Reskr. 23. Septbr. 1848, der har tilsagt Islænderne de

Kongens ovrige Undersaatter lovede Friheder i et ligeligt

M&al, stemmende med dette Lands særegne lokale Forhold,

hvilket Tilsagn ogsaa forsaavidt antages gjentaget ved Kundg.
12. Mai 1852. Men en saadan Ordning af Islands indre For-

hold maa efter Althingets Anskuelse foretages i den Aand, at

83<5re Landets Bestyrelse overhovedet saa kraftig og concen-

treret, som det ifølge Organisationen af hele Monarchiets For-
fatning vil være muligt, da det efter Althingets Formening
fornemlig er den ulige Fordeling af executive og andre ad-

ministrative Forretninger, deels mellem de forskjellige insti-

tutioner med en altfor indskrænket Virkekreds, deels mellem
e forskjellige og paa forskjellige og fjerne Steder, saavel i

Island som udenfor samme ansatte Autoriteter, med deraf fbl-

Sende ulige Kjendskab til og ulige Betragtningsmaade af Sag-
err*e, der gjsr Landets nærværende Forfatning mindre hen-
Slgtsmæssig, og i Længden uholdbar, saavel for Indbyggerne
s°ni for Regjeringen, eftersom næsten alle Sager maae afgjores
Ve" de forskjellige Ministeriers Resolutioner i Danmark.

Næst at bemærke, at en Udvidelse af Valglovens snævre
°S unaturlige Betingelser for Valgret og Valgbarhed er gjort
ll1 genstand for en særskilt Petition, har Althinget indstillet,

1 det Lovudkast, som det maatte behage Kongen at lade

og forelægge for Althinget, angaaende en friere Ud-
Vlkling af d e js ]andske Forhold, samt om Ordningen af Islands

°**atningsmæssige Stilling i Monarchiet, maatte
A) tages folgende Grundtræk tilfølge: 1) at Althingets

^
ekreds og Myndighed maa blive saaledes udvidet, at

erholder besluttende (lovgivende) Myndighed i alle de
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1855. Sager, der forhen have henhort under dets Behandling, hvilket

22. Marts. Andragende motiveres ved Henviisning til Danmarks Riges

— Grundlov og Kundg. 28. Januar 1852, baade med Hensyn til

den i samme bebudede Ordning af de for Monarchiet fælles

Anliggender, og til det i samme givne Tilsagn om en beslut-

tende Myndighed for Provindsialstænderne i Slesvig og Hol-

steen, hvorhos Thinget har henledet Opmærksomheden paa,

at dets nuværende Antal af Medlemmer i saa Fald udentvivl

vilde være for lidet, især hvis det samme Antal af Kongevalgte

skulde beholdes (vedtaget med 19 Stemmer mod 2). — 2) at

der maa blive ansat en følles Overbestyrelse for Landet, be-

staaende af tre Medlemmer, paa eet Sted, nemlig i Reykjavik,

til hvilken der maatte overdrages den endelige Afgjorelse af

alle administrative Forretninger og den executive Myndighed

i de islandske Sager, om hvilke det ikke bliver lovbestemt,

at de skulle afgjdres af Kongen eller af det Geheime Stats-

raad, og at denne Overbestyrelse maa have Sæde paa Al-

thinget, for at varetage Regjeringens Interesser. Thinget an-

seer det for en ligefrem Fdlge af, at der indrdmmes Al-

thinget besluttende Myndighed, at Ordningen af de dvrige In-

stitutioner, saavel i Island som paa andre Steder, nemlig den

administrative og ddmmende Myndighed, nodvendigviis maa

bringes i fuld Overeensstemmelse med og i et ligeligt Forhold

til den lovgivende Myndighed fAlthingets) udvidede Virke-

kreds (vedt. med 19 Stemmer mod 2). — 3) at den islandske

Landsoverret, i Henseende til dens Virkekreds, Medlemmernes

Antal og deres Kaar, maa blive den Udvikling tildeel, at denne

Landets dverste Domstol med Hensyn til dens db'mmende Myn-

dighed fuldkommen kan svare til Althingets besluttende Myn-

dighed i Lovgivningssager og Overbestyrelsens executive Myn-

dighed i de administrative Sager. Thinget anfdrer, at ligesom

den ddmmende Myndigheds Udvikling nodvendigviis maa svare

til den, der finder Sted i de andre Grene af Regjeringsmyndig-

heden, saaledes maa Thinget saa meget mere henlede Op-

mærksomheden herpaa, som Islændernes gamle Althing fra

Begyndelsen af var den sidste Instants i alle islandske Sager,

og en Forandring heri forst blev foranlediget ved enkelte Pri-

vates Andragender om, at de maatte indstævne deres Sager

for Hdiesteret, og i Aaret 1807 blev der ogsaa paa Island op-

rettet en Overkriminalret, som indtil Aaret 1815 paaddmte alle

kriminelle Sager i sidste Instants, hvortil ogsaa kommer, at

Kongen har ophdrt som dverste Dommer og Lovgiver at fore
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forsædet i Hoiesteret.
*

Desuden har den islandske Lands- 1855.
overret i Henseende til Medlemmernes Antal og Kaar været 22. Marts,
saaledes udstyret, at dygtige og habile Underdommere sjeldent -

have fundet deres Regning ved at soge ind i Retten, hvorfor
Retten har savnet det Antal af Medlemmer og den Anseelse
hos Indbyggerne, som i ethvert Land er aldeles nødvendig for

en saa vigtig Institution. Thinget har derhos udtalt, at det
er en Selvfølge, at Alt iagttages, hvad der folger af Kronens
rærogativer, og at saaledes ingen Dbdsdom fuldbyrdes uden

allerh. Sanktion (vedt. med 18 St. mod 2). — 4) at Islænderne
maae gjennem valgte Repræsentanter i et ligeligt Forhold til

Monarchiets bvrige Dele være stemmeberettigede, og faae Lei-

hghed til at udove denne Rettighed i alle de for hele Mon-
archiet fælles Anliggender, der maatte blive forelagte for en
lQ r hele Monarchiet fælles Rigsdag til Behandling og Afgjorelse,

°g at Althinget maa vælge disse Repræsentanter med absolut

Stemmeflerhed, hvilket Andragende motiveres ved Henviisning
til Kundg. af 28. Januar 1852 (vedt. med 20 St. mod 1).

B) Som Fo'lge af det Foregaaende har Thinget dernæst

fremhævet som Henstillingspunkt: — 5] om Kongen maatte
finde Anledning til — saavel overeensstemmende med den
ovenfor indstillede Ordning af Institutionerne i Island, som i

henhold til den bebudede Heelstatsforfatning — at overdrage

een og den samme Embedsmand den endelige Behandling
af alle de Sager, om hvilke det bliver lovbestemt, at de ikke

^

enhore un^er de Ministres Afgjo'relse, til hvilke de fælles

k

nllggender for hele Monarchiet ere overdragne, eller som ikke

Unne finde deres Afgjorelse i Island, samt at disse Sager maa
ve Kongen foredragne af denne Embedsmand. Efter Al-

Jhingets Anskuelse er nemlig den Maade, hvorpaa den ende-
ge Afgjoreise a f j e islandske Sager, der hore under forskjei-

s'6 Ministerier, for nærværende Tid finder Sted, saa meget
mere ubekvem, og frembyder saa meget desto stcirre Vanske-
^gheder, som de forskjellige Sager varetages af forskjellige

mistre, og de, der have med Sagernes endelige Afgjorelse at

j

he> ikke forblive stedse de samme, men vexle og aflose

erandre, ikke med Hensyn til de fra Island indkommende,

j*
nder deres Afgjorelse herende Sagers Beskaffenhed — hvilket

*er ikke er at forvente — men som Fblge af hvad der bliver

anseet hensigtsmæssigst med Hensyn til Monarchiets politiske

tilhng og andre Statssagers Afgjorelse. Paa Grund af denne
mangtoldige Fordeling af Sagerne og Afvexlingen af Ministre
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1855. maae Landets Autoriteter efter Althingets Anskuelse svæve i

22. Marts, bestandig Uvished og Tvivl om, hvilken Maade at forberede

Sagerne paa der raaa ansees som den bedste og hensigts-

mæssigste, ligesom Sagernes endelige Afgjoreise maa savne

den Tillid og Anseelse, som er saa aldeles nbdvendig, men

dette vilde efter Althingets Formening afhjælpes, naar den

endelige Afgjorelse blev overdraget til een og den samme Mand

(vedtaget med 20 Stemmer).

Den kongl. Commissarius, Amtmand Melsted, havde be-

mærket, at han fandt det rigtigst ikke at modsætte sig denne

Sags Behandling, deels fordi Modstanden, efter hvad han kunde

slutte, vilde have været forgjæves, deels fordi den vilde have

tjent til at ophidse Gemytterne og gjSre Forhandlingerne uhyg-

geligere, og deels fordi han havde noget Haab om at bevæge

Althinget til at frafalde de exorbitante Fordringer, der bleve

opstillede af Forsamlingen i Aaret 1851, og, ved at forhandle

med Comitéen, at bringe Thinget til at indskrænke sig til saa-

danne Indstillingspunkter, der ikke vare i Strid med Kundg.

af 12. Mai 1852, og ikke gik ud paa Andet, end en saadan

provindsiel Selvstændighed for Island, som dets særegne Stilling

og Nationalitet syntes at begrunde. Efter Commissarii For-

mening vilde det være rigtigst, at udsætte den endelige Ordning

af Islands forfatningsmæssige Stilling i Riget indtil saavel de

særegne Forfatninger for de forskjellige Dele af det danske

Monarchi, som Heelstatsforfatningen,- er blevet endelig ordnet,

fordi man forst derved efter hans Anskuelse vil have vundet

et saadant Udgangspunkt for Islands forfatningsmæssige Stilling

i Riget, at Behandlingen af denne Sag kan fore til et tilfreds-

stillende Resultat, medens maaskee den væsentligste Aarsag

.til, at det Forsog, som blev gjort i 1851, mislykkedes, var

den, at dette Forsog kom for tidligt. Med Hensyn til Al-

thingets forste Indstillingspunkt yttrer Commissarius, at dette

vel er analogt med hvad der er anordnet for Slesvig og Holsteen,

men at han dog paa den anden Side ikke kan undlade at

fremhæve den Betænkelighed, at Althingets overveiende Plu-

ralitet altid vil bestaae af Bonder og andre saadanne Personer,

som ere blottede for alle legislative Kundskaber, saavel som

for al grundig og sammenhængende Indsigt i Lov og Ret, og

at disse Althingsmænd hidtil kun have viist liden Tilboielig-

hed til at lade sig lede af Thingets lovkyndige Medlemmer

endog i de Sager, der angaae mere subtile Lovgivningsmaterier.

Men foruden at det dog, efter hans Anskuelse, maaskee kan
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have sin Betænkelighed at vedligeholde Althinget som blot 1855.
Rådgivende, efter at de Ovrige Statsdele have erholdt For- 22. Marts,
samlinger med besluttende Myndighed i deres særegne Anlig-
gender, antager han ogsaa, at det kongelige Veto vil kunne
benyttes uden Betænkelighed med Hensyn til Lovforslagene
h*a en saa liden og fjern Provinds, saafremt de fra Althinget

hemkomne Lovforslag maatte befindes mindre tilfredsstillende

1 Form eller Indhold, hvorefter de da atter vilde kunne fore-
ægges Thinget, efter at have modtaget de fornodne Rettelser.
—

'

Med Hensyn til andet Indstillingspunkt yttrer Commissarius,
at han vel indseer, at der kunne gjbres flere vægtige Ind-

vendinger, mod denne Indstilling , men at den dog efter hans

nnening vil medfare flere Fordele, saavel med Hensyn til

ar»dets Bestyrelse, som med' Hensyn til selve Regjeringen,
end den nuværende Indretning, uden at han dog har troet

panere at burde udvikle Grundene for denne sin Anskuelse,
a ^er formentlig vil blive givet Overøvrighederne paa Island
eillghed til at yttre sig nærmere, forinden dette Punkt bliver

endelig
afgjort. — Med Hensyn til Thingets tredie Indstillings-

ret har Commissarius gjort opmærksom paa, at det frem-
går temmelig tydelig af Althingets Præmisser, hvad han
°gsaa veed har været den i Sagen nedsatte Comitées Mening,
at

kandsoverretten i Reykjavik skulde blive Landets hbieste

tants, og at Appellabiliteten af de, vigtigere civile og crimi-

|!

elle
$ager til Hbiesteret skulde ophæves, skjbndt dette ikke

^gger klart i Ordene, eftersom Althingets besluttende Myndighed
Vaere indskrænket ved den kgl. Sanktion og Overbestyrelsens

^
yncllghed i administrative Sager underordnet den ministerielle,

01 at Meningen kunde synes at være, at Appellen til Hbiesteret

^ °live forbeholdt i de vigtigere Sager. Hvad Sagens
ealitet angaaer, saa har Commissarius ikke troet at kunne

hol

a 6 ^e^te Indstillingspunkt, hvori han troer at have Med-
1 ikke alene af de fleste Underdommere, men ogsaa af

dnge andre intelligente Mænd i Landet, som sætte hbi Priis
Paa den ved Lovgivningen hjemlede Ret til Appel til Hoieste-

1 aHe Sager af Vigtighed. Dette Indstillingspunkt gaaer
°s, som af Commissarius bemærket, ikke ud paa nogen
ets Erhvervelse, men medfører Renunciation paa en Ret,

Mange i Island efter hans Overbeviisning nbdig ville lade

g betage. Commissarius har derhos fremhævet, at den Ga-

>
som haves for Sagernes retfærdige Afgjbrelse ved de

lere
-^omstole i andre Lande, ikke alene hviler paa Dom-

es Pr°vede Indsigt og Retsindighed, men ogsaa paa de
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1855. udmærkede Sagføreres Bistand ved Sagernes Behandling; men

22. Marts, denne sidste Garanti savnes aldeles paa Island, hvor der ikke

—
- findes retslærde Sagførere, og hvor Sagerne ved Landsover-

retten derfor næsten altid procederes af Mænd, der ikke have

grundige juridiske Kundskaber, og hvis Sagforelse derfor kun

sjelden yder noget Bidrag til Sagernes Oplysning og retfærdige

Afgjbrelse. — Ved Althingets fjerde Indstillingspunkt har Com-

missarius Intet fundet at erindre, hvorhos han navnlig har

udtalt som sin Overbeviisning, at Valgene til Rigsforsamlingen

bbr overeensstemmende hermed foretages af Althinget, da et-

hvert Forsbg paa at ordne "Valgene af nogle faa Medlemmer

for hele Landet, enten paa den Maade, som var foreslaaet

med Hensyn til Valgene til Folkethinget i det den islandske

Forsamling i Aaret 1851 forelagte Udkast, eller paa en anden

lignende Maade, vilde stbde paa uovervindelige praktiske Van-

skeligheder. — Om Henstillingspunktet Nr. 5 har Commis-

sarius indskrænket sig til at bemærke, at den almindelige

Stemning i Island, som Althingsforhandlingerne vise, er for

dette Punkt, hvorhos han har gjort opmærksom paa, at Al-

thinget ikke nu, som Forsamlingen i 1851, har fremsat noget

Onske om, at den Mand, som saaledes blev stillet i Spidsen

for de islandske Anliggender, skulde være en indfødt Islænder,

men i denne Henseende har henstillet Alt til Kongens aller-

hbieste Forgodtbefindende.

Indenrigsministeren bemærker forelbbig, at, om end Al-

thinget kunde ansees befbiet til at udstrække sin Petitionsret

til de Landets Forfatning vedkommende Gjenstande, hvilket

Spbrgsmaal Ministeren dog, med Hensyn til, at de i denne

Petition omhandles paa en somwelig Maade, ikke denne Gang

vil gaa videre ind paa, saa kan Ministeriet dog ikke lade den

Anskuelse staa uimodsagt, som tildeels er benyttet til at be-

grunde Althingets Befbielse til at fremkomme med denne Pe-

tition, nemlig at Reskr. af 23. Septbr. 1848 skulde have Cha-

rakteer af et kongeligt Tilsagn, som paa nogen Maade skulde

kunne begrændse Kongens Ret til selv af allerhbieste Magt-
v fuldkommenhed at bestemme, hvilke Forandringer Islands For-

fatning med Hensyn til Monarchiets og Landets Vel maatte

kunne undergaae. Reskriptet indeholder nemlig kun et Lbfte

om, at Islænderne gjennem en særegen dertil valgt Forsamling

skulde faa Leilighed til at yttre sig, inden der foretages For-

andringer med Hensyn til Landets forfatningsmæssige Stilling

i Riget og dets egne indre Forhold, og dette Tilsagn blev
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opfyldt .ved den ved Patent af 16. Mai 1850 til den 4. Juli 1855.
sammenkaldte Forsamling i Reykjavik. Den derved givne 22. Marts.

LeiJjghed til at tage Forfatningssagen under Overveielse blev

imidlertid benyttet paa en saadan Maade, at det ikke fandtes

tolraadeligt at lade forelægge et nyt Udkast angaaende Islands

forfatningsmæssige Stilling, hvorimod det ved allerh. Kundg.
a* 12. Mai 1852 blev tilkjendegivet, at det islandske Althing

skulde paa lovbefalet Maade fortsætte sin Virksomhed inden

de lovbestemte Grændser, indtil den Tid kommer, da Kongen
tnaatte finde det tilraadeligt at give andre Regler om Islands

loriatningsmæssige Stilling, hvilket dog blev udtalt ei at skulle

skee forinden Althingets Betænkning, overeensstemmende med
det i Forordn, af 8. Marts 1843 § 79 givne Tilsagn, derover

er indhentet.

Med Hensyn til Althingets Indstillingspunkter i Alminde-

lighed maa Ministeriet holde for, hvad der ogsaa af den kgl.

^ommissarius er udtalt, at det ikke kan være hensigtsmæssigt

at afgjdre Sporgsmaalet om denne enkelte Landsdeels forfat-

ningsmæssige Myndighed, forinden Forhandlingerne om For-

fatningen for Monarchiets fælles Anliggender ere bragte til

•Ende. Da denne Betragtning navnlig maa være gjeldende med

Hensyn til Omfanget af de Anliggender, der som særlige skulle

nnderlægges Althingets lovgivende Myndighed, troer Ministeriet,

med Hensyn til Althingets fo'rste Ind stillings punk t, der,

som oftere fremhævet, gaaer ud paa, at der skulde overdrages

Althinget besluttende Myndighed i de for Island særegne Lov-

givningssager, at der ikke er Anledning til at forelægge det i

A-ar sammentrædende Althing et Lovforslag om dette Punkt,

hvorimod det i sin Tid vil komme under Overveielse, hvorvidt

der maatte kunne tilstaaes Althinget en saadan Myndighed i

de Islands egne Forhold vedkommende egentligeLov-
giv nings- Anliggender. — Forsaavidt Althinget dernæst

i sit andet Indstillingspunkt har andraget paa, at der skulde

oprettes en fælles Overbestyrelse for hele Landet i Reykjavik,

niaa Ministeriet bemærke, at der allerede i Aaret 1837 af da-

værende Stiftamtmand paa Island, Krieger, blev indgivet et

Forslag til Oprettelse af en Central regjering paa Island, men
at Regjeringen ikke fandt samme egnet til at tages til Fbigé.

Det vilde vistnok ogsaa, saafremt Meningen af Althingets Ind-

stilling skal være, at de hidtil bestaaende Amtmandsposter

skulle bortfalde, paa Grund af de lokale Forhold- og de med
den indre Communication forbundne Vanskeligheder, være
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1855. meget betænkeligt, saaledes at centralisere Afgjcirelsen af en

22. Marts. Mængde Sager, der hidtil ere afgjorte gjennem Amterne, idet

— man næppe kan stole paa, at Sysselmands-Embederne —
hvoraf flere ere saa daarligt aflagte, at de hidtil ofte have

maattet staae ubesatte i længere Tid af Mangel paa Suppli-

kanter, uagtet de Fordringer, der gjores til disses Qvalifika-

tioner, ere langt ringere end for Underdommere i Almindelig-

hed — skuldé for Fremtiden kunne besættes med saa dygtige

Personligheder, at det specielle Opsyn, som hidtil har været

udbyet af Amtmændene, uden Betænkelighed skulde kunne

bortfalde. Men skulde det saaledes blive nddvendigt, at lade

Amtmandsposterne fremdeles vedblive, vilde de Omkostninger,

som Oprettelsen af de foreslaaede nye administrative Institu-

tioner kræver, blive særdeles betydelige, uden at der i det

islandske Budget haves noget Middel til at dække samme, da

Island ikke alene Intet bidrager til de fælles StatsfornSden-

heder, men endog, saaledes som Forholdene nu stille sig, mod-

tager af Kongeriget, som særegen Landsdeel, efcaarligt Tilskud

af circa 14000 Rd. (efter Gjennemsnit af de sidste 10 Aar).

Dette finantsielle Hensyn vil endnu mere gjo're sig gjeldende

efter at den eneste pekuniaire Fordeel, som Monarchiet kunde
1 have ved dets Forrettigheder i Henseende til Handelen paa

Island, nu bortfalder, naar Loven af 15. April f. A. om Skibs-

fart og Handel paa Island er traadt i Kraft den 1. April i

indeværende Aar, og Regjeringen vilde saaledes ikke kunne

fremkomme med Forlangender om yderligere Pengebevillinger

til en Landsdeel, som ikke for Tiden 'yder noget Tilskud til

de fælles Fornødenheder, og desuden er fritaget for Værne-

pligten og de allervigtigste indirekte Skatter, som hvile paa

Monarchiets andre Beboere. Det turde saaledes være unyttigt,

at Althinget andrager paa nye Institutioner, naar det ei kan

paavise de Midler, hvormed de med samme forbundne Ud-

gifter kunne afholdes, men da de islandske Produkter sæd-

vanlig staae i en god Priis, da Landet nu med det Forste

vil være i Besiddelse af fri Handel og nyder en saa godt som

fuldstændig Told- og Consumtionsfrihed, saa turde der være

al Anledning til at antage, at der i Landet selv findes til-

strækkelige Kræfter til at bære Udgifterne til de til Landets

Vel attraaede Institutioner, og Opgraven bliver da kun at ud-

finde, paa hvilken Maade den tilstedeværende Skatte-Evne

hensigtsmæssigst kan benyttes. Med Hensyn hertil raaa Mini-

steriet antage, at en ny Matrikuls Indførelse vilde afgive Middelet
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1 >I at forskafte en passende Indtægt som Skat at laste Bien- 1855.
domme, og at man, naar Landet kunde faa en hensigtsmæssig 22. Marts,

kommunal forfatning, gjennem denne vilde kunne tilvejebringe

en Indkomstskat, der kunde afføse de nuværende til Staten er-

lagte Tiender og ovrige Afgifter, som udredes efter en meget

uligelig Maalestok, og derhos kun indbringe en utilstrækkelig

Indtogt i Forhold til Landet* nærværende Behov. Saairemt

Altliinget vilde rette sin Opmærksomhed paa disse Gjenstande,

vilde Forholdene maaskee stille sig anderledes i finanlsiel Hen-
seende, hvortil Regjeringen selvfølgelig vilde bidrage efter Evne,

°R da vilde ogsaa forst Indførelsen af de af Althinget attraaede

administrative Institutioner kunne komme under Kongens Over-

veielse„ lovrigt vilde Besættelsen af de paatænkte nye vigtige

foster med dygtige Forretningsmænd allerede frembyde sær-

lige Vanskeligheder i Island, hvor Valget er saa indsknenket,

at man, som Erfaringen allerede har vii>t, kun med Vanske-

lighed kan faa de nuværende juridiske Embeder besatte med
kvalificerede Personer, og denne Vanskelighed vil neppe kunne
fjernes, førend man seer sig istand til at tillægge Mere af de

ålandske Embeder bedre Lbnninger.

I^e ovenfor fremhævede Betragtninger finde ogsaa An-
vendelse paa Althingets tredie Indstillingspunkt, hvorvel en

Forbedring af Overrettens Medlemmers Kaar, selv under de

nuværende Forhold, i og for sig turde være bnskelig, hvorhos

Ministeriet ikke kan Andet end tillægge Commissarii Yttringer

angaaende dette Punkt stor Vægt, navnlig forsaavidt han har

fremhævet den paa Island stedfindende Mangel paa dygtige,

juridisk dannede Sagførere. Hertil kommer endnu, at Antallet
at de Retssager, som aarligen indkomme for Overretten, er saa

l*^
et

? at samme ikke staaer i noget Forhold til de store Be-
kostninger, der vilde foraarsages ved Ansættelsen af flere nye

^(Uemmer met] højere Lcin, med mindre disse tillige kunde
ljeklæ

(le andre Stillinger, t. Ex. som Medlemmer af den af

lthinget attraaede Regjering, hvilket dog i andre Henseender
kunde have sine Betænkeligheder.

Hvad Althingets fjerde Indstillingspunkt angaaer, saa
an Ministeriet ikke undlade at gjtfre opmærksom paa, at

AUhinget, ved at fordre en Deelagtighed i Fællesforfatningeu

j°
r ^amderne, har overseet, at Landet hverken bidrager eller

01 liden kan bidrage Noget, enten til Afholdelsen af hele

Monarchiets Udgifter eller til dets Forsvar, og at det derfor
e

> saalænge dette Forhold vedvarer, kan være berettiget til

B. 4
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1855. at fordre nogen Deelagtighed i Fællesrepræsentationen, hvilket

22. Marts, ogsaa kun vilde kunne have liden Interesse for Landet, der

efter Folketallet kun skulde vælge 1
-m af Fællesforsamlingens

Medlemmer, hvorhos Sagerne, saafremt dette Hverv skulde

overdrages i Landet hjemmehørende Islændere, vilde være dem

aldeles fremmede, men i alt Fald vil dette Spørgsmaal ikke

kunne finde endelig Afgjørelse under denne Sag, da det horer

ind under Forhandlingerne om Fællesforfatningen.

Naar Althinget endelig, ved at motivere sit under Nr. 5

opførte Henstillingspunkt, navnlig har henpeget paa den oftere

indtræffende Afvexling af de forskjellige Ministre, under hvilke

Afgjorelsen af de islandske Sager nu er henlagt, og den der-

ved opstaaende Uvished og Usikkerhed i Behandlingen af de

islandske Sager, saa kan det ingenlunde erkjendes, at et Mi-

nisterskifte virker mere skadeligt paa Behandlingen af de fra

Island indkomne Sager, end paa de Sager, der hidrøre fra

Monarchiets Øvrige Dele, medens Muligheden af en saadan Af-

vexling netop staaer i noieste Forbindelse med de constitutionelle

Principer, til hvilke ogsaa Althinget har sluttet sig, og Island

har fuldkommen saa megen Garanti som de andre Landsdele

for, at Traditionen med Hensyn til Behandlingen af de derfra

kommende Sager vil vedligeholde sig nok saa stærkt, som for

de øvrige Landsdeles Vedkommende, idet der er oprettet et

særeget Departement med een Direkteur og egne Contoirer,

gjennem hvilke alle islandske Sager behandles. Da derhos

Antallet af de Sager, der indkomme hertil fra Island, ikke er

meget stort, og det islandske Departement, uagtet tillige Be-

handlingen af de grønlandske og færøeske Sager er henlagt

under samme, er af mindre Omfang end adskillige andre Re-

gjerings- Departementer, saa vilde Ansættelsen af en saadan

Embedsmand eller Minister, som af Althinget foreslaaet, være

en umotiveret Byrde, til hvis Afholdelse Regjeringen ikke vilde

see sig i Stand til at forlange nogen Pengebevilling, hvorved

Ministeren iøvrigt henholder sig til de ovenfor, med Hensyn

til Sporgsmaalet om Oprettelsen af en ny administrativ Au-

toritet paa Island, fremhævede Betragtninger.
(

Da der saaledes, efter hvad ovenfor er anført, ikke turde

være Anledning til for Tiden at foretage noget videre Skridt

i denne Sag, men det paa den anden Side maa ansees ønske-

ligt, at Althinget bliver sat i Kundskab om de Grunde, der

have bevæget Kongens Kegjering til at fraraade saadanne Skridt

for nærværende Oieblik, indstiller Ministeren:
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<»at det maatte behage Deres Majestæt allern. 1855.
at lade tilkjendegive det til Sommer sammentrædende 22. Marts.

Althing paa Island, i Anledning af det sidst afholdte
~v

Althings Petition, at Deres Majestæt under de for-

håndenværende Forhold ikke har fundet Dem for-

anlediget til denne Gang at lade Althinget forelægge

Udkast til Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling

i Monarchiet til Betænkning, men at det iovrigt vil

have sit Forblivende ved den i allerhoi. Kundgj. af

12. Mai 1852 givne Bestemmelse, at ingen Forandring

i Islands forfatningsmæssige Stilling i Riget skal finde

Sted, forend Lovudkast desangaaende har været fore-

lagt Althinget til Betænkning, samt at Indenrigsmini-

steriet allern. maa bemyndiges til gjennem den kgl.

Commissarius ved Althinget at meddele Thinget det

væsentlige Indhold af de Bemærkninger, som i nær-

værende allerund. Forestilling ere fremforte med Hen-
syn til de enkelte Indstillingspunkter i Althingets

Petition ».

[Kongelig Resolution]:

Vi ville allern., at det tilkjendegives det til Sohi-
lne i' sammentrædende Althing paa Island i Anledning
af det sidst afholdte Althings Petition, at Vi under de

forhaandenværende Forhold ikke have fundet Os for-

anledigede
til denne Gang at lade Althinget forelægge

Udkast til Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling i

^°narchiet til Betænkning, men at det iovrigt vil have sit

^blivende ved den i allerh. Kundg. af 12. Mai 1852
8*vne Bestemmelse, at ingen Forandring i Islands for-

eningsmæssige Stilling i Riget skal finde Sted, forend

^vudkast desangaaende har været forelagt Althinget *

^
Betænkning; og ville Vi derhos lige allern. have

01
1 Indenrigsministerium bemyndiget, gjennem den

d

8
|'

Commissarius ved Althinget at meddele Thinget

væsentlige Indhold af de Bemærkninger, som i nær-

4*

/
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1855. værende allérand. Forestilling ere
N fremforte med Hensyn

22^Marts ^ ^e en^e^e Indstillirigspunkter i Althingets Petition.

— Frederiksborg Slot den 22. Marts 1855.

22. Marts. Kongelig Resolution ang. Althingets Andragende

om, at Lovene for Island stadfæstes ved Kongens

Underskrift. Frederiksborg Slot den 22. Marts

1855 \ — Tsl. Forestillings- og Resolutions-Protokol 1855,

Nr. 17, hvormed fOlge i Protokollen vedheftede følgende Bi-

lag: a) Althingets „bænarskrå um undirskript hins lslenzka

texta lagabo&anna handa Islandi", dateret 6. August 1853;

b") dansk Oversættelse af samme. — Islandsk: Uddrag al

Resolutionen i Tioindi um stj6rnarmålefni Islands I, 34; jevnl

Ti'o. fra ai[)ingi Islendmga 1855, S. 9, 125 - 127, 366-378.

I Forestilling 6. Marts 1855 bemærker Indenrigsministeren

{?. G. Bang), at til Althinget under dets Session 1853 vare

indkomne tvende Petitioner, den ene fra en Forsamling paa

Kollabubir og den anden fra Thingbe Syssel, om, at de her*

efter for Island udkommende Love maatte stadfæstes med

Kongens Underskrift. Althinget bemærker, at Petitioner om

samme Gjenstand fra Thinget i de 1847 og 1849 afholdte Ses-

sioner vel hidtil paa Grund af Forholdene ere blevne nægtede,

senest ved Kundgørelse 23. Mai 1853, men i Tillid til, at

Kongens hciie Visdom og landsfaderlige Omsorg for hans is-

landske Undersaatters naturlige og uomtvistelige Rettigheder

vilde vide at fjerne alle Hindringer i denne Henseende,

havde Althinget fornyet sit Andragende og støttet det med

tiere Grunde, hentede fra den ældre og nyere Lovgivning o£

Sædvane, i Overeensstemmelse med hvilke Thinget formente,

at hele Landets Lovgivning burde alene være affattet i Landet5

eget Sprog, sanctioneret og stadfæstet ved Lovgiverens ege*1

Underskrift. x

Ved at indsende denne Petition havde den kgl. Commis'

sarius, Amtmand Melsted, indskrænket sig til at yttre, at ha*1

ikke saa sig istand til at hindre sammes Vedtagelse. Indei 1
'

rigsministeren refererer kortelig Indholdet af Althingets Peti'

tioner fra 1847 og 1849, med den Bemærkning, at Regjeringe'
1

saa sig ikke istand til at gaa ind paa disse Andragender, navi1
'

») kgl. Bekjendtg. 7. Juni 1855, II. 4.
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hg paa Grund af de med sammes Iværksættelse forbundne 1855.
praktiske Vanskeligheder,

tt
idet del paa den ene Side ikke 22. Marts,

kunde forlanges, at Kongen eller vedkommende Ministre skulde

forstaae det islandske Sprog, men paa den anden Side ligesaa

lidt, at de skulde underskrive Noget, de ikke forstod", og det

olev derfor ved Bekjendtgjorelser 19. Mai 1849 og 23. Mai

tilkjendegivet Althinget, at Kongen efter Forholdenes Be-

skaffenhed ikke saa sig istand til at gaa ind paa Thingets An-

dragender angaaende denne Gjenstand.

Ligesom disse almindelige Grunde, der endnu have samme

Betydning, i g for sig vilde være tilstrækkelige til at fore til

&anime Resultat, som tidligere, saaledes er der, som alt nogle

af Althingets Medlemmer have gjort opmærksom paa, en anden

Omstændighed, som stiller sig i Veien for den nærværende

Petitions Opfyldelse, nemlig, at den er bygget paa den Forud-

sætning, at Ledelsen af de islandske Anliggender vil blive

overdraget til een Minister, hvilket Althinget har andraget

paa i Forbindelse med forskjellige andre Punkter, der angaae

Islands forfatningsmæssige Stilling i Monarchiet. Da det imid-

lertid var Ministerens Haab, at Kongen ikke vilde finde An-

ledning til at befale nogen Forandring i den Maade, hvorpaa

de islandske Sager hidtil ere behandlede gjennem Ministerierne,

°g saaledes den Forudsætning, hvorpaa Althinget havde bygget,

var bortfalden, var det Ministerens Anskuelse, at der heller

Jkke denne Gang er nogensomhelst Anledning til at gaa ind

l>aa den omhandlede Petition, der i alt Fald paa ingen Maade
vil kunne tages til Folge, forsaavidt Indstillingen gaaer ud paa,

at Love for Island herefter skulle affattes alene i det islandske

^l )r°g, da det er notfvendigt, ikke blot med Hensyn til de

dansktalende Unde rsaatter i Island, der itfvrigt ere faa i Antal,

mi n navnligen saalænge Hoiesteret er overste
.
Instants i de

ålandske Retssager og Ministerierne i de administrative Sager,

at ^°vene for Island fremdeles udgives i begge Sprog. uImid-

tatid kan jeg (Ministeren) ikke andet end erkjende, at det i

°g for sig er en Ulempe, at den islandske Text af de islandske

Love, hvorefter den allerstørste Deel af Indbyggerne, der i

tegelen ikke ere det danske Sprog mægtige, skulle rette sig,

udgives i en uautoriseret Oversættelse, der thinglæses ved ved-
kommende Jurisdiktioner, og for, saavidt Forholdene tillade

^et
>

at raade Bod herpaa, har jeg troet, at der kunde træffes

^

en Foranstaltning, at den islandske Oversættelse af de for

s and udkommende Love for Fremtiden verificeres, og skulde
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1855. jeg allerund. formene, at denne Verification for Tiden mest

passende kunde skee af Direkteuren for det islandske Departe-

. JNiaus. men^ gom er en fy^ t islænder og en med islandsk Sprog og

Literatur fortrolig Mand".

I Henhold til det Anførte indstilles:

«at det allernaad. bestemmes, at den islandske

Oversættelse af Love, som herefter udgives for Island,

herefter bliver at verificere af en af Deres Majestæt

dertil bemyndiget Mand, og at dette Hverv for Tiden

overdrages til Direkteuren for det islandske Departe-

ment, Etatsraad Stephensen, samt at der i den Be-

kjendtgj oreise til Althinget, angaaende Resultaterne

af de under dets Mode i 1853 afgivne allerunderd.

Betænkninger og ovrige indgivne Andragender, som

i sin Tid vil være at udfærdige, allern. maa meddeles

Thinget Besked i Anledning af indbemeldte Petition,

i Overeensstemmelse med de ovenfor af Ministeriet

allerund. fremforte Bemærkninger«.

[Kongelig Resolution]

:

Vi ville allernaad. have bestemt, at den islandske

Oversættelse af Love, som herefter udgives for Island,

bliver at verificere af en af Os dertil bemyndiget Mand,

og at dette Hverv for Tiden overdrages til Direkteuren

for det islandske Departement, Etatsraad Stephensen

;

og ville Vi derhos, at der i den Bekjendtgj oreise til

Althinget, angaaende Resultaterne af de under dets

Mode i 1853 afgivne allerund. Betænkninger og ovrige

indgivne Andragender, som i sin Tid vil være at ud-

færdige, meddeles Thinget Besked i Anledning af ind-

bemeldte Petition i Overeensstemmelse med de af Vort

Indenrigsministerium allerund. anforte Bemærkninger. —

-

Frederiksborg Slot den 22. Marts 1855.

Oprettelse af et Bank-Institut m. m. Frederiks
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borg Slot den 22. Marts 1855 1
. — isL Forest. og 1855.

Resol. Prot. 1855, Nr. 18. — Islandsk: Commissarii Frem- 22. Marts,

stilling i Tio. fra alfn'ngi Islendinga 1855, S. 87-90, jevnf.

S. 9-10, 56. <

I Forestilling 14. Marts bemærker Indenrigsminister P. G.

Bang, at Althinget i Island havde i dets Session 1853 indgivet

Petition angaaende den der i Landet stedfindende Pengemangel
og Midler til at afhjælpe samme. Thinget yttrede, at efter

dets Overbevisning er denne Mangel saa stor, at Indbyggerne

paa flere Handelsteder ikke engang kunne erholde de rede

Penge, som udfordres til Erlæggelsen af offentlige Afgifter,

hvilken Mangel har den skadeligste Indflydelse paa alle Om-
sætningsforhold i Landet, og staaer i Veien for al Virksomhed

°g alle Foretagender, saavel i det Storre som i det Mindre.

Thinget antager, at der gives flere A årsager til denne Mangel,

men at Hovedgrunden dog ligger deri, at de fleste islandske

Handlendes Formues -Omstændigheder, og den Maade, hvor-

paa de fore deres Handel, gjb'r det besværligere, og saa-

iedes mindre fordeelagtigt for dem at fore Penge til Landet,

end Varer, navnlig de saakaldte Kramvarer, hvorhos Prisen

P^a de islandske Varer ofte i Handelen er saa hbi, at de

Handlende antage ikke uden Tab at kunne betale det samme
nominelle Belbb for dem i contante Penge, som i de tilforte

varer, g heraf er det atter en Folge, at de ikke med-
bringe rede Penge til Landet, og at disse altsaaikke, som det

andre Steder er Tilfældet, udbredes mellem Indbyggerne ved

Hjælp af Handelen. Denne Mangel paa rede Penge er endnu
Staget i de senere Aar, og det er efter Althingets Formening

indlysende, at den friere Handel med fremmede Nationer, som
nu er tilstaaet, kun kan blive Landet til fuld Nytte, naar der
! aades Bod herpaa, ligesom fremmede Nationer ville finde det

meget ubekvemt, at maatte medbringe alle de rede Penge, de

maatte behbve til deres Handel, istedetfor, som andetsteds er

Bru
g> at kunne betale med paalidelige Vexler. Ligesom det

saaledes kan befrygtes, at Pengemangelen vil blive endnu fble-
A1gere, naar Handelen kommer i Gang med flere fremmede
gationer, saaledes vil det ogsaa, efter Thingets Anskuelse,

nnne ventes, at adskillige fremmede Myntsorter ville blive

nidforte i Landet, som det vil være næsten umuligt at faa

°nivexlede, og der kunde endog være Anledning til at antage,

') kgl. Bekjendtg. 7. Juni 1855, II, 6.
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1855. at der vil blive indfort falske Penge, som Indbyggerne vanske-

22. MartS. HgejQ vilde kunne skjelne fra gode og gyldige Mynter.

r^r?«^ Althinget bemærkede, at det under Behandlingeu af denne

Sag modtog et Forslag fra en af Reykjavik* Byes dygtigste

Kjbbmænd ^C. F. Siemsen), angaaende Oprettelsen af en Hy-

pothek-Bank paa Island, som skulde funderes paa de offent-

lige Godser, navnlig Klostergodserne og det beneficerede Gods,

men at Thinget dog ikke har vovet at anbefale dette Forslag

til Kongen i dets nuværende Form, deels paa Grund af den

med samme forbundne Risiko, deels fordi mange Punkter deri

vare for ubestemte og for lidet oplyste, i det Haab, at Kongen

vil vide at finde Udveie til at afhjælpe Landets fra Penge-

mangelen hidrorende store Trang, andraget paa:

1") at en Bankindretning maatte blive oprettet paa Island

efter saadanne Grundregler, som Deres Majestæt maatte finde

det mest hensigtsmæssigt, hvis Formaal især skulde være,

saaledts som andre lignende Indretninger, at besbrge følgende

tor den almindelige Omsætning nødvendige Forretninger (^ved-

taget med 20 St. mod 1 ) : a) at de Handlende kunne er-

holde rede Penge i Landet mod paalidebge Vexler (vedtaget

med 17—2) — b) at fremmede Myntsorter kunne bedb'mmes

med Hensyn til deres Gyldighed, og faaes byttede med danske

Penge (vedt. med 18—1) - c) at det maatte gjores muligt

at erholde Pengelaan paa Island mod sikkert Pant, og mod
Tilbagebetaling, enten der eller i Danmark (vedt. med 20— 1)

— d) at Penge kunne blive modtagne i den ommeldte Bank,

imod lave Renter, saaledes som Tilfældet er i Sparekasser

t^vedt. med 20—1); samt:

2) at et Lovudkast angaaende Ordningen af denne Ind-

retning maa blive forelagt Althinget.
i

Den kgl. Commissarius ved Althinget, Amtmand Melsted,

har i sin Betænkning over dette Andragende yttret, at skjbndt

han er overbeviist om, at de Klager over Pengemangel, som

have givet Anledning til Petitionen, ere vel grundede, maa han

dog indskrænke sig til at henstille, hvorvidt Regjeringen maaite

ville gaa ind paa Aithingets Indstillinger, idet han mangler

den fornbdne Sagkundskab til at bedbmme, om Oprettelsen

af et Bankinstitut paa Island kan realiseres, og om dette, hvis

det lod sig realisere, vilde være et tilstrækkeligt Middel til at

raade Bod paa den stedfindende Pengemangel, hvorhos det

forekommer ham, at et Bankinstitut, hvis Virksomhed skulde

være indskrænket til de af Althinget ommeldte Brancher, ikke
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Vll(le blive af den Betydenhed, ejler bringe den Fordeel, at 1855.
^ankindretningen derved kunde opretholdes, ligesom han og- 22* Marts,
saa troer, at det, idetmindste for Tiden, vilde blive meget
vanskeligt at indrette en sagkyndig Bankbestyrelse, der tillige

var
'

] Besiddelse af det islandske Folks Tillid. Den eneste

Maade, hvorpaa Commissarius vilde kunne tænke sig et saa-

''ant Bank- eller Penge-Institut oprettet paa Island, er derfor

den, om Nationalbanken vilde indlade sig paa at oprette et

nial-Bankcontoir paa Island, for at understotte Handel og
ette Penge-Omsætning i Landet, men han har ikke kunnet have
nogen Mening om. hvorvidt et saadant Institut maatte kunne
indrettes saaledes, at Banken vilde indlade sig derpaa, og
kunde finde sin Regning derved.

I^a en lignende Antydning med Hensyn til Nationalbanken
°gsaa var fremkommen fra et af Medlemmerne af den af Althinget
1 l *enneSag nedsatte Comité, troede Ministeren, uagtet han maatte
ansee det for utvivlsomt, at Nationalbanken ikke vilde kunne
indlade sig paa et saadant Foretagende, da Institutets solide
Forretninger vilde blive saa ubetydelige, at Udgifterne ved In-
stitutet langtfra vilde kunne dækkes, ei at tale om Rente af

!*
en °Psendte Capital, at det vilde være rettest om Sagen at

indhente Betænkning fra Direktionen for Nationalbanken. I

det derpaa afgivne Svar har denne yttret, at det saavel i Be-
tragtning af Bekosteligheden af et saadant Institut, i Forhold

^
de Omsætninger, hvorpaa der med Sandsynlighed kan gjbres

egnmg, som med Hensyn til Vanskeligheden af den dermed
n°<lvendige Control paa et saa fraliggende Sted, ikke er til-

ladeligt for Banken at oprette en Filial-Indretning paa Island.

Ligesom der saaledes efter det Anforte ikke vil kunne
A aie om, ved Nationalbankens Hjælp at bevirke Opret-

sen at en Filialbank-Indretning paa Island, saaledes t'6r Mi-
nisteren ei heller tilraade, at et særligt Bank-Institut etableres

sammesteds paa Statskassens Regning, idet sammes Fundering
paa faste Eiendomme, der eventuelt maatte kunne realiseres

* Opfyldelse af Bankens Forpligtelser, vilde udsætte Landet

>
at disse Eiendomme gik tabte, eftersom det ikke kan an-

es, at Bankens Omsætninger vilde kunne dække Bestyrelses-

^kostningerne og de muligen opstaaende Tab. Dadetimid-

at 1

ei^evu^es ' efter alle foreliggende Oplysninger, baade

de

61 Gr Cn f^ le,i^ Mangel paa rede Penge i Island, og at

vii

nne 0mst;i>ndighed, navnlig efter Frihandelens Indtræden,
medfbre flerfc Ulemper for Landet og de Handlende samme-
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1855. steds, har Ministeriet troet at burde tage under nbieste Over-

22. Marts, veielse, om der ikke maatte kunne findes nogen anden Udvei

— til at raade Bod paa denne Mangel og til at lette Omsætningen,

men Ministeren har ikke kunnet komme til noget andet Re-

sultat, end at Initiativet til saadanne Foranstaltninger nbd-

vendigviis maa udgaa fra Landets egne Beboere, med Benyt-

telse af de Hjælpekilder, hvoraf de ere i Besiddelse, og at det

kun kan blive Regjeringens Opgave ved passende Opmuntringer

at understøtte saadanne Foretagender, naar de sættes i Gang

af Indbyggerne selv og icSvrigt findes anlagte paa en hensigts-

mæssig Maade. Tanken ledes her naturligst hen til Oprettel-

sen af en Spare- og Laanekasse i Reykjavik, naar paalidelige

Mænd sammesteds maatte findes villige til at træde sammen,

for at oprette en saadan Sparekasse til Landets Bedste, saa-

ledes at Forretningerne for samme udførtes uden noget syn-

derligt Honorar ; men det maa dog her bemærkes, at et Forsog

alt er gjort i denne Retning, uden idetmindste hidtil at have

fort til noget Resultat. I Aaret 1850 indkom der nemlig fra

Communalbestyrelsen i Reykjavik, i Anledning af at det var

paatænkt sammesteds at oprette en Sparekasse, et Andragende

til Ministeriet om, at det maatte tillades samme at indsætte

successive Kassebeholdninger i Jordebogskassen, naar de ei

kunde anbringes paa anden Maade, mod at derfor af Land-

fogden blev udstedt transportable rentebærende Obligationer

med tre Maaneders Opsigelse. Der blev derpaa om Sagen

brevvexlet med Finantsministeriet, som i Erkjendelse af Vig-

tigheden af en saadan Sparekasse gav sit Samtykke til, at

sammes Beholdninger maatte indsættes til Forrentning i Jorde-

bogskassen under visse nærmere Betingelser, dog saaledes, at

der for de indbetalte Summer blot kunde udstedes almindelige

Qvitteringer, men ikke transportable Obligationer. Ved gjennem

Stiftamtmanden at underrette Communalbestyrelsen herom

yttrede Ministeriet tillige, at det maatte ansees mere hensigts-

mæssigt, at en særegen Bestyrelse traadte i Spidsen for denne

Indretning, der ogsaa var bestemt for Reykjaviks Omegn,

istedetfor Communalbestyrelsen sammesteds, ligesom man frem-

satte nogle yderligere Bemærkninger om Indretningens Organi-

sation, hvorfor der blev givet Udsigt til, at den ommeldte

Sparekasse paa derom indgivet Andragende vilde kunne er-

holde de samme Begunstigelser, som ere tilstaaede Sparekas-

') Indenrm. Skriv. 28. Septbr. 1850.
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serne
i Danmark. Senere har Ministe riet imidlertid ikke mod- 1855.

taget nogen Underretning om, at den ommeldte Sparekasse er 22. Marts,
bleven oprettet, og jeg maa saaledes antage, at derved Planens -

Udib'relse have viist sig Vanskeligheder, som hidtil ikke have

kunnet overvindes.

Forsaavidt der imidlertid maatte vise sig Tilboielighed til

atter at optage denne Plan, og navnlig dersom Althinget maatte

ville tage Initiativet i denne Sag, saa turde dette formentlig

rettest skee paa den Maade, at der blev oprettet en Spare-

og Laanekasse i Reykjavik, som foretog Laan- og Disconto-

Forretninger med de til en lav Rente modtagne Indskud mod
en hoiere Rente, f. Ex. modtog Indskud mod at svare 3 pCt.

med 3 Maaneders Opsigelse, og gjorde Udlaan mod en Rente

af 5 pCt. med samme Opsigelsesfrist. Udlaansforretningen

maatte da indskrænkes til Udlaan paa Pant og Discontering

af Vexler, udstedte af faste Handlende i Landet, trukne paa

Reykjavik, eller indenbyes Vexler, udstedte i Reykjavik. Om-
vexlingen af fremmede Mynter, som maatte indkomme i Landet
ved Frihandelen, maatte vel ogsaa kunne forbindes med In-

stitutets Foretagender, og Landet vilde være vel tjent dermed,

selv om det kun tog Mynten til en temmelig lav Cours. Vel

y ilde Omsætningen i Begyndelsen indskrænke sig til Reykjavik,

°g de nærmest ved samme liggende Handelsteder og Distrikter,

men lidt efter lidt vilde Virksomheden dog kunne udvide sig,

°g Institutet saaledes under en forstandig Bestyrelse gjore mere

°g mere Gavn. Navnlig vilde den store Ulempe, at Handelen
nu skeer ved Omtuskning, og at Penge saa lidet bruges, uagtet

^e ere det naturlige Omsætningsmiddel, noget kunne fjernes

for det Distrikts Vedkommende, paa hvilket Institutet kunde
Virke, og de større Eiendomsbesiddere, som afsætte Varer for

et eller flere Hundrede Rigsdaler, vilde da kunne tage Vexler
Paa Reykjavik i Betaling af de faste Handlende og discontere

samme hos Institutet. — Som ovenfor bemærket, maa imid-
lertid Initiativet til en saadan Foranstaltning udgaae fra Is-

tanderne selv, og forst naar de have foretaget positive Skridt
1 denne Retning, vil det kunne komme under Regjeringens

verveielse, om man kan understotte samme ved forskjellige

egunstigelser, f. Ex. med Hensyn til Rentefoden og med
nvilegier med Hensyn til Inddrivelsen af Institutets For-

ager uden Lovmaal og Dom, med Forpligtelse til Skadeslos-

fo° ?'
hvis Fori'o 1gningen senere befindes uretlig o. s. v.,

*saavidt saadanne Privilegier kunne findes nogenlunde til—

raadelige.

V
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1855. *)e t bemærkes sludelig, at Althirigets Onske om, at frem-

——
- mede Myntsorter maatie kunne bedommcs i Island med Hen-

Morte
? ' syn til deres Gyldighed, vil kunne opfyldes, da Landfogden i

Island er forsynet med en ny Tarif for fremmede Myntsorter,

der modtages som Indbetalinger i Jordebogskassen, samt med

en Myntvægt med tilhorcnde Vægtlodder.

I Henhold til det Ovenanfbrte indstiller Ministeren:

«at der i den Bekjendtgjorelse til Althinget, an-

gaaende Resultaterne af de under dets Mode i Aaret

1853 afgivne allerund. Betænkninger og ovrige ind-

givne Andragender, som i sin Tid vil blive at ud-

færdige, allern. maa blive tilkjendegivet Thinget i

Anledning af indbemeldte Petition, at Deres Majestæt

ikke har seet Dem istand til at imodekomme Al-

thingets Begja^ring om Oprettelsen af et Bankinstitut

paa Island, samt at der iovrigt maa meddeles samme

Besked i Overeensstemmelse med de ovenfor af Mi-

nisteriet allerund. fremforte Bemærkninger". ,

[Kongelig Resolution]

:

I den Bekjendtgj oreise til Althinget, angaaende

Resultaterne af de under dets Mode i Aaret 1853 af-

givne allerand. Betænkninger og ovrige indgivne An-

dragender, som i sin Tid vil blive at udfærdige, vil det

være at tilkjendegive Thinget i Anledning af indbemeldte

Petition, at Vi ikke have seet Os istand til at imode-

komme Altliingets Begjæring om Oprettelsen af et Bank-

Institut paa Island, og ville Vi iovrigt, at der meddeles

Samme Besked i Overeensstemmelse med de af Vort

Indenrigsministerium allerund. fremforte Bemærkninger.

— Frederiksborg Slot den 22. Marts 1855.

22. Marts. Plakat angaaende Forbud mod Skyden efter

Sælhunde paa Brei5abugten i Island. Frederiks-

borg Slot den 22. Marts 1855. — udkastet til

denne Plakat er approberet ved kgl. Resol. 22. Marts 1855,

iftilge Forestilling fra Indenrigsministeren (P. G. Bang) af 8.
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Marts. Isl. Departém, Forest. og Resol. Prot. 1855, Nr. 19. 1855.
Dermed er heltet : al Althingets Petition, dat. Rvi'k 25. Juli 22. Marts
1858$ bj dansk Oversættelse af samme; c) Udkast til Pla-

katen, og d) sammes danske Original med Underskrifter. —
Benne Plakat er publiceret: 1855 i Reykjavik By og i Gull-

bringa og Kjosar Syssel; 1850 i de (ivrige Sysseler i Sonder-

Amtet, og i alle Sysseler i de andre Amter. — Original-Aftryk

paa Dansk og islandsk i det Sehultziske Officin, 4 Sider i

4t0
. Forste Side Titelblad, den danske Titel »verst, der neden-

for den islandske, Resten af Titelbladet Dansk. Paa den anden

Side den danske Text med Kongens og Indenrigsministerens

(P. G. Bangs) Underskrift; tredie Side den islandske Text

nied Verification af Departementschefen for det islandske De-

partement, som første Gang findes paa denne Plakat: uSam-
bljéoa hinum danska texta, vitnar Oddg. Stephensen"; fjerde

Side er blank. — Depart. Tid. 1855, S. 331-339; Motiver

sammesteds S. 635—637. Algreen-Ussings Samling af Love

°g Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855, S. 63-64.

Islandsk: Original- Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Forhandlinger i Althinget 1853 og Petition, i An-
ledning af Andragende fra flere Sysseler i Vester-Amtet, Tio.

fra al[)ingi Islendmga 1853, S. 24, 39-43, 106, 195-221,

318-888, 523-524. Plakaten i Tibindi fra alfungi Islendmga

1855, Yiob. B, S. 75-76. Tifcindi um stjérnarmål. Islands 1,

34-38 (med Motiver). Norori III, 68. 77 (Rubr.).

Plakat angaaende Forbud mod Skyden efter Sæl-

hunde paa Breidabugten i Island.

Vi Frederik den Syvende åc. Efter Althingets

derom indgivne allerund. Andragende have Vi fundet

*or godt allern. at befale som folger:

Al Skyden med Bosse efter Sælhunde af enhver

Art skal herefter være forbudt indenfor Linien fra Bjarg-

tangar i Bardastrands Syssel til Ondverdarnes i Snæ-
Wlsnes Syssel. Overtrædelser heraf straffes efter de
1 Anordning af 20. Juni 1849 §§ 5, 15 og 16 fore-

skrevne Regler. lovrigt forbliver det ved de i be-

meldte Anordning om Jagten paa Island indeholdte

bestemmelser.

%
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1855. Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

ivyTT rette - — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 22.

Marts 1855.

O pif) bréf um bann gegn byssuskotum a sel å

Brei&afirdi å Islandi.

Ver Friorik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir })egnlegu frumvarpi aljnngis hefir Oss j)6knazt ab

skipa fyrir å J)essa leio:

Oli byssuskot å allskonar sel, af hverju kyni sem

er, skulu hé&an \ fra vera bonnuo fyrir innan linuna

fra Bjargtongum \ Baroastrandar-syslu til Ondveroarness

i Snæfellsness-syslu. Ef m6ti })essu er brotio, liggja

vio sektir og skababætur eptir tilskipun 20. Juni 1849,

5., 15. og 16. grein. — Ab ooru leyti sten dur vib |)ab,

sem fyrir er mælt i greindri tilskipun, um veibi å Is-

landi.

Eptir |)essu eiga allir hlutabeigendur ser |)egnlega

ab hegba. — Gefib i hol! Vorri Fribriksborg, 22. dag

Marts-månabar 1855.

22. Marts. Kongelig Resolution angaaende Bestemmelse

af Tillægsafgift af fremmede Skibe, der anlobe

Island. Frederiksborg Slot den 22. Marts 1855 1
.

— Isl. Depart. Forest. og Resol. Protok. 1855, Nr. 20. — 1

Forestilling 17. Marts 1855 bemærker Indenrigsministeren (P. G-

Bang^), at der i Anledning af det i Lov om Islands Skibsfart

og Handel af 15. April 1854 § 7 tagne Forbehold, hvorved

Kongen skulde bestemme en Differential- Afgift af fremmede

Staters Skibe, der handlede paa Island, forsaavidt som danske

Undersaatters Skibe ikke der maatte nyde en national Be-

handling, var fflrt Correspondence imellem Indenrigs- og Uden-

rigsministeriet, og Underhandlinger med flere fremmede Magter.

Da imidlertid disse Underhandlinger ikke endnu vare saavidt

') Indenrigsmin. Bekjendtg. 24. Marts 1855, jfr. Skriv, til

Udenrigsmin s. D.
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fremmede, at Bestemmelse kunde tages inden 1. April, da 1855.
Loven skulde træde i Kraft, medens det dog i alt Fald for 22. Marts.
Sveriges og Norges Vedkommende turde haabes, at en Over-
enskomst vilde kunne træffes meget snart, maaskee inden
disse Rigers Skibsfart, som navnlig med Hensyn til Islands
forsyning med Tommer fra Norge er af stor Vigtighed, tager
sin Begyndelse, ansaa Ministeren det for nbdvendigt, at der
snarest muligt blev truffet en midlertidig Foranstaltning i den
ommeldte Henseende, som formentlig maatte gaa ud paa at

bestemme en moderat Tillægs-Afgift for de Nationers Skibe,
hos' hvilke det danske Flag ikke nyder Ligeberettigelse med
det nationale.

Udenrigsministeriet havde i Henseende til dette Punkt be-
mærket, at skjcmdt det ikke kan nægtes, at der er en ikke

Væsentlig Forskjel med Hensyn til den Behandling, som vort
Flag nyder i de forskjellige Stater, synes dog denne Forskjel
Jkke at indeholde et tilstrækkeligt Motiv til ved Anvendelsen
af Lovens § 7 at fastsætte en forskjellig provisorisk Stbrrelse
af Tillægsafgift for de Stater, som endnu ikke indromme det
danske Flag national Behandling i deres Havne; thi, ligesom
det vilde være temmelig vanskeligt at opstille en saadan Scala,
er vilde være endog nogenlunde retfærdig, saaledes vilde

^stillingen ai* samme ogsaa frembyde den Inconvenients, at
en let vilde hos en eller anden af de Stater, med hvilke Re-

geringen maatte bnske særligt at træffe Overeenskomst, vække
*n Sklnsyge, der kunde træde hæmmende i Veien for Under-
andlingerne saavel om denne som andre beslægtede Sager,

krigsministeriet har derfor anseet det for hensigtsmæssigt,
at det bliver fastsat, at der af alle fremmede Staters Skibe
med deres Ladninger — dog med Undtagelse af Storbritannien
°S Irland, der overalt, saavel i Moderlandet som Colonierne,
har '

^gges en Tillægs-Afgift af 2 Rd. pr. Commercelæst, und-

Mstaaet dansk Flag fuldkommen national Behandling

s^

ge" forsaavidt der for nogen Stats Vedkommende fores til-

^
laekkeligt Beviis for, at det danske Flag der nyder fuldstæn-
18 natl°nal Behandling, eller at der er truffet en saadan Over-

enskomst, at bemeldte Stat er fritaget for Tillægsafgiften.

< enngsministeriet havde ogsaa anseet det tilraadeligt, at den
^eslaaede Tillægsafgift bestemmes forelobig for 1 Aar, fra

* piil d. A. til 31. Marts næste Aar. istedetfor indtil videre,
tor at • •

de
man 1 Sln Tid med Hensyn til det Stadium, hvorpaa

eventuelle Underhandlinger da maatte befinde sig, kunde
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1855. tage under Overveielse, om der maatie være Anledning til for

22. Marts enkelte Staters Vedkommende at lade indtræde nogen Foran-

i.-mi'-.-^fc,: dring i den omhandlede foreløbige Bestemmelse.

Da det ikke var Hensigten med denne foreslaaede Tillægs-

Afgift, at tilveiebringe en forbget direkte Indtægt forFinants-

kassen, men derimod at bevirke, at de fremmede Stater, der

ikke tilstaae danske Skibe Ligeberettigelse med deres egne,

kunde blive mere tilbéJielige til at indrbmme en saadan Be-

rettigelse, eller i alt Fald passende Lettelser for den danske

Handel og Skibsfart, derved, at der blev givet dem Udsigt til>

at de i bemeldte Stater hjemmehørende Skibe i saa Fald*vilde

blive fritagne for bemeldte Tillægs-Afgift, saa slutter Inden-

rigsministeren sig til det af Udenrigsministeriet fremsatte For-

slag, hvilket ligeledes var bifaldet af Finansministeriet, og

indstiller derfor:

«at det maatte behage Deres Majestæt al Jern.

at bifalde, at der i Henhold til Lov om Skibsfart og

Handel paa Island af 15. April f. A. § 7 skal af

alle fremmede Skibe, som beseile Island for der at

drive Handel, med Undtagelse af de i Storbritannien

og Irland hjemmehørende Skibe, forelobigen for Tids-

rummet fra 1. April d. A. til 31. Marts 1856, for-

uden den i bemeldte Lovs § 6 fastsatte Afgift, end-

videre erlægges en Tillægsafgift af 2 Rd. pr. dansk

Commercelæst af Skibets Drægtighed, med mindrf

der for nogen Stats Vedkommende fores tilstrække-

ligt Beviis for, at der er indrommet det danske Fla-

fuldstændig national Behandling i sammes Havn&

eller der er truffet Overeenskomst mellem Dere-C

Majestæt og den paagjeldende Stats Regjering, hvor"

ved denne Stat er fritaget for Anvendelsen af oft"

nævnte Lovs § 7; — samt at en Kundgjorelse heroJ 11

maa udgaa gjennem Indenrigsministeriet til Efterret'

ning for alle Vedkommende«).

[Kongelig Resolution]:

Vi bifalde allern., at der, i Henhold til Lov on l

Skibsfart og Handel paa Island af 15. April f. A. § h

skal af alle fremmede Skibe, som beseile Island i°
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der at drive Handel, med Undtagelse af de i Stor- 1855.

britannien og Irland hjemmehørende Skibe, forelobigen

for Tidsrummet fra 1. April d. A. til 31. Marts 1856,

bruden den i bemeldte Lovs § 6 fastsatte Afgift, end-

videre erlægges en Tillægsafgift af 2 Rd. pr. dansk

Commercelæst af Skibets Drægtighed, med mindre der

for nogen Stats Vedkommende fores tilstrækkeligt Beviis

for, at der er indrommet det danske Flag fuldstændig

national Behandling i sammes Havne, eller der er truffet

Overeenskomst mellem Vor og den paagjeldende Stats

Regering, hvorved denne Stat er fritaget for Anvendel-

sen af oftnævnte Lovs § 7. Og ville Vi allem., at en

Kundgjorelse herom maa udgaae gjennem Vort Inden-

rigsministerium-ti] Efterretning for alle Vedkommende.

— Frederiksborg Slot den 22. Marts 1855.

Indenrigsministeriets Bekjendtgj oreise ?ng. 24. Marts

Tillægs-Afgift for visse fremmede Nationers Skibe,

n*ar de beseile Island. Khavn den 24. Marts

1855. — Original med Underskrifter indheftet i det is-

landske Departem. Forest. og Resol. Prot. 1855, Nr. 21. -
Denne BekjendtgjBrelse anféres som publiceret 1855 i Reykja-
Vlk %, samt i Gullbringa og Kjosar Syssel og paa Vestmann-
5erne- ligeledes i Skagafjords Syssel i Nord- og Oster-Amtet

;

1856 i de bvrige Sysseler i Sbnder-Amtet og i Nord- og Oster-

iet, samt i alle Sysseler i Vester-Amtet, med Undtagelse
af Bardastrands Syssel, hvor den ikke anføres som publiceret.

JT
Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske

Officin, 4 Sider i 4to
. Forste Side Titelblad, den danske Titel

øverst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet dansk.
*a anden Side den danske Text med Indenrigsministerens

.

G
- Bangs) og Fuldmægtigen i det islandske Departement Leu-

n»ngs Underskrifter
5 tredie Side den islandske Text uden Under-

!.
nfter °8 u^en den i kgl. Resol. 22. Marts befalede Verification;

3erde Side blank. - Tillige er udkommet Original-Aftryk paa
^ansk

g Fransk, hvor den franske Titel og Text indtager
en samme Plads som den islandske i den førstnævnte. —
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1855. Depart. Tid. 1855, S. 317. Algreen-Ussings Samling af Love

24. Marts. °g Anordninger ni. v. Danmark vedkommende, 1855, S. 65.

—- • Islandsk: Original - Aftryk med den danske Text, see

ovenfor; Tioindi fra alfu'ngi Jslendmga 1855, Viob. B, S. 76.

Tioindi nm stjérnarmåleftri fslands I, 38. I>j6o61fuv VII, 86.

Norbri III, 68. 77 (Rubr.).

Fransk: Original-Aftryk paa Dansk og Fransk : Commu-
nication concernant un droit additionel å la charge des navires

appartenant å certaines nations étrangéres, quand ils navigue-

ront en Islande*', 2 Bl. i 4to
, see ovenfor.

BeijendtgjcJrelse angaaende en Tillægs-Afgift for

visse fremmede Nationers Skibe, naar de beseile Island.

Paa en af Indenrigsministeriet allerund. nedlagt

Forestilling har det behaget Hs. M. Kongen under 22>

d. M. allern. at bifalde, at der i Henhold til Lov om

Skibsfart og Handel paa Island af 15. April f. A. § 7,

skal af alle fremmede Skibe, som beseile Island for

der at drive Handel, med Undtagelse af de i Stor-

britannien og Irland hjemmehorende Skibe, forelobigen

for Tidsrummet fra 1. April d. A. til 31. Marts 1856,

foruden den i bemeldte Lovs § 6 fastsatte Afgift, end-

videre erlægges en Till ægs-Afgift af 2 Ud. pr. dansk

Commercelæst af Skibets Drægtighed, med mindre der

for nogen Stats Vedkommende fores tilstrækkeligt Be-
x

viis for, at der er indrommet det danske Flag fuld-

stændig national Behandling i dens Havne, eller den

paagjeldende Stat, ifolge truffet Overeenskomst med

den danske Regjering, er fritaget for Anvendelsen bS

oftnævnte Lovs § 7.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning og

Iagttagelse for alle Vedkommende. — Indenrigsmini"

steriet den 24. Marts 1855.

Auglysing um aukagjald fyrir sum utanrikisskip*

sem sigla til Islands.

Eptir uppåstiingu innanrikisstj6rnarinnar hefir Hans

Håtign Konunginum 22. dag j>. m. allrainild. [jokna^
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cU skipa svo fyrir, samkvæmt logunum um siglingar og 1855.

verzlun i l'slandi 15. dag April-månaoar f. å. 7. gr.,

a° oli utanrikisskip, sem sigla til Islands til verzlunar,

nema sem eiga heima i Stora Bretlandi eoa Irlandi,

eigi fyrst um sinn, fra 1. April
J).

å. til 31. Marts 1856,
auk gjalds J>ess, sem til er tekib i 6. gr. i greindum
l°gum, enn fremur ao greiba 2 rd. aukagjald af hverju

Iestarrumi
i skipinu eptir donsku måli, nema j)vi ab eins,

ab fullgild sonnun verbi færb fyrir J>vi, ab skip })egna

Danakoniings hafi fullkomib jafnrétti vib innlend skip i

pvi landi, J>ar sem skipib å heima, eba ab J>ab land
ePtir samningi vib hina donsku stjorn sé undan J)egib

akvorbuninni i 7. gr. i optnefndum logum.

£etta auglysist J)annig ollum, er hlut eiga ab mali,

^1 eptirbreytni. — Stjorn innanrikismålanna, 24. dag

Marts-månabar 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 24. Marts,

ministeriet, ang. Tillægs-Afgift af udenrigske Skibe,

som seile til Island for at handle. Khavn den

24. Marts 1855. — isi. Copieb. 1855, Nr. 68.

Paa en af undertegnede Ministerium, efter Mod-
helsen af Udenrigsministeriets behagelige Skrivelse af

^- f« M., nedlagt allerund. Forestilling, har det behaget
Hs

- M. Kongen under 22. i d. M. allern. at bifalde:

(, at der i Henhold til Lov om Skibsfart og Handel
Paa Island af 15. April f. A. § 7 ... (osv. see ovenfor
S- 64—65) .... fritaget for Anvendelsen af oftnævnte
Lovs § 7 4>)

Ved tjenstl. at meddele velbemeldte Ministerium

°ranstaaende til behagelig Efterretning, undlader jeg
lk^e tillige hoslagt at fremsende et Antal Exemplarer

en i denne Anledning herfra udfærdiget Kundgj oreise,
m^cl vedfbiet fransk Oversættelse, idet jeg derhos lige

tjenstl, tillader mig at vedlægge et Antal herigjennem
udferdi

gede nye Blanketter til islandske Sopas, be-

5*

i
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1855. tegnede med Nr. 19 til 218 inchisive, samt et lige

24^Marts
^-n^ Exemplarer af en i Henhold til Loven om Skibs-

fart og Handel paa Island af 15. April f. A. § 10 ud-

arbeidet Extrakt af de vigtigste Handelen paa Island

vedkommende Bestemmelser, og endelig nogle Exem-

plarer af en under 4. Decbr. f. A. herigjennem ud-

kommen Kundgjorelse om Erhvervelsen af bemeldte

Sopas, samt en Extrakt af Finantsministeriets Circu-

laire af 18. Novbr. 1851 J
, der indeholder Reglerne for,

hvorledes fremmede Skibes Maal bliver at reducere til

danske Commercelæster. Og tillader jeg mig derhos

at anmode Udenrigsministeriet om, i Henhold til Sam-

mes Tilsagn i behagelige Skrivelser af 3. April 1850

og 13. Januar d. A., behageligen at ville foranstalte

de ommeldte Dokumenter tilstillede Vedkommende danske

Consuler paa de vigtigere Handelspladser i Europa,

Blanketterne til Sopas til Udfyldning og Udlevering,

idet jeg tillige tor forvente, at velbemeldte Ministerium

behageligen vil paalægge vedkommende Consuler at for-

syne de af dem udleverede Sopas med Paategning om

Udleveringen og vedkommende Consulats Segl, samt

ved hvert Aars Slutning at indbetale de modtagne Ge-

byrer og aflægge et særligt Regnskab saavel for de ud-
(

leverede Sopas som for de i Behold værende Blan~

ketter, hvorhos endelig de ommeldte Gebyrer og Regn*

skaber derefter i sin Tid bedes undertegnede Ministerium

tilstillede.

Om hvad der i indbemeldte Henseende af velbe-

meldte Ministerium maatte blive foranstaltet, imodeseer

man i sin Tid nærmere Underretning. — Indenrigs*
v

ministeriet den 24. Marts 1855.

24. Marts. General-Tolddirektoratets Circulaire til samtlige

Toldsteder i Danmark, ang. Fremgangsmaaden med

Hensyn til islandske Sopasse, m. m. Khavn den
— %

l

) see lndenrm. Skriv, 21. Decbr. 1854 (xv, 762—763).

\
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24. MartS 1855. — Algreen-Ussings Samling af Re- 1855.

skripter og Resolutioner m. v. 1855, S. 109-110. 24.Jdarts.

I Anledning af* Loven af 15. April 1854 om Skibs-

fart og Handel paa Island, og i Henhold til en des-

angaaende modtagen Meddelelse fra Indenrigsministeriet,

meddeles Folgende:

1) Den i Plak. af 28. Marts 1787 § 5 indeholdte

Bestemmelse, at Foreren af ethvert Skib, som seiler

til Island eller kommer derfra, skal forevise sit Sopas

tor Toldvæsenet paa Afgangs- eller Ankomststedet,

samt at vedkommende Toldembedsmænd derfor stedse

ved deslige Skibes Afgang eller Ankomst skulle fordre

dette Slags Passe til Eftersyn og forsyne samme med
deres Paategning, maa, forsaavidt angaaer Afgangen
til Island, ansees som bortfalden, da det ifolge Loven

af 15. April 1854 §§ 4 og 5 ikke er nodvendigt, at

ethvert Skib, der er bestemt til at afgaa til Island fra

indenlandsk Sted, skal have lost Sopas, men det staaer

samme frit, om saadant maatte foretrækkes, at lose

Passet ved Ankomsten til Island, eller paa et af de

andre i Lovens § 5 nævnte Steder ; hvorimod den om-

meldte Bestemmelse med Hensyn til de fra Island

ømmende Skibe forsaavidt vedbliver at gjelde, som

Skibsførerne enten have at aflevere Passet, naar Reisen

e? tilendebragt, eller, dersom Passet tillige gjelder for

Tilbagereisen til Island (Loven af 15. April 1854 § 4,

anden Passus), at lade det forsyne med Paategning om
den skete Foreviisning.

2) De i Henhold til ommeldte Lovs § 5, anden

Passus, til Toldstederne afleverede islandske Sopasse

have Toldstederne strax efter hvert Kalenderaars Slut-

nin
g med Indberetning at indsende samlede til General-

Tolddirektoratet, for derefter herfra at tilstilles Inden

-

rigsministeriet. — General - Tolddirektoratet den 24.

Marts 1855.
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1855. Lov om den svævende Statsgj æld. Frederiks-

^Tllarts. borg Slot den 28. Marts 1855 1
. — Denne Lov

gaaer ud paa, at indføre Forandringer i de ifølge Lovene af

19. April 1850, 25. Novbr. 1851, 7. Januar 1853 og 8. Decbr.

s. A. indtil 31. Marts 1855 gjeldende Bestemmelser, saaledes,

at fra 1. April 1855 skulde: 1) Renten af den svævende Stats-

gjæld nedsættes til 3 pCt.$ 2) ingen Sum under 100 Rd. mod-

tages til Forrentning
; 3) ingen Skiftemidler modtages. — Udkast

til Loven forelagt Rigsdagen af Finantsministeren (Andræ),

Departem. Tid. 1855, S. 104-109 (med Motiver; de i den

islandske Jordebogskasse indestaaende Pengemidler, tilhørende

Island, ere ikke særlig specificerede). — Loven selv i Original-

Aftryk i det Schultziske Qfficin, 2 Bl. i 4*°. Depart. Tid. 1855,

S. 321; Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1855, S. 66.

Islandsk; Loven forelagt Althinget 1857 og tryktiTio-

indi fra alf>fogi l'slendmga 1857, Viob. A, S. 66; Uddrag i

Norori III, 78. — Forhandling om Loven i Tio. fra alju'ngi

Islend. 1857, S. 174, 184, 200, 201, 203, hvoraf Resultatet

blev, at den forkastedes Csst. S. 211), og at dens Udvidelse

derefter er bortfalden.

28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1. April 1855

til 31. Marts 1856. Frederiksborg Slot den 28.

Marts 1855. — Loven er parapheret af Andræ som da-

værende Finantsminister. Original- Aftryk i det Schultziske

Officin, 58 Sider i 4'°. Depart. Tid. 1855, S. 403-423. Al-

green-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark

vedkommende, 1855, S. 73—151. — Islandsk: Uddrag 1

Norbri III, 77. — Her anføres kun hvad der direkte henføres

til Island. — Uddrag.

Vi Frederik den Syvende #c. G. V
Cap. I. § 14. (Indtægt): De islandske Intrader

fores til Indtægt med nedenstaaende 31,800 Rd.
Spcciftl- Hoved-
summer, summer-

1. Almindelige Indtægter: Rd. p Rd. i
5

a. Afgift af Arv og overdragne Eien-

domme 730

') Indenrm. Skriv. 19. April 1855
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Spccial- Hoved- 1855.
summer. summer.

Rd. JS Rd. j3
28. Marts

Gebyrer for Bevillinger og Be-

stallinger 620
c Rangskat 450

1800

2. Særegne Indtægter:
a. Syslernes Forpagtningsafgifter . . 2610
b. Laugthingsskriverlonnen ..... 32 6

c Administrerede Mandtalsbogsintr. 600
d. Kongetienden 2830
e. Laugmandstold 340
f
- Afgifter af den islandske Handel 9400

g. Indtægter af det kgl. Jordegods . 7870
h- Forpagtningsintrader 75
l
' Renten af Kjobesummen for Jorden

Laugarnes 112
k

- Afgift af Jorden Bessastad ra. m. 100

Tilfældige Indtægter . 900

24869 6

3. Afdrag paa Kjobesummer for

s°lgt Jordegods og Eiendomme, samt

Renter af de i de solgte Eiendomme
en<lnu indestaaende Salgskapitaler 800

4. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte

Simmer 4300

lait Indtægt . . 31769 6

eller afrundet . 31800

CaP. U. § 29. k. 2. (Udgift): Til Præmier for

Fiskeri under Island bevilges, forsaavidt Berettigelse til

Præmie bliver godtgjort for hvert enkelt Skib, 3200 Rd.

A. Indenrigsministeriet ....
Island

:

a
- Udgifter, Indenrigsministeriet vedkommende:
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1855 #
Special- Hoved -

summer. summer.

1. Lonninger, Contoirhold m. v.

9285 Rd. )» Sk.

2. Åndre Udgifter 16070 — 16 -

25355 16

b. Udgifter, Justitsministeriet ved-

kommende :

1. Lonninger til Justits- og Politi-

Embedsmænd og Betjente 4300 Rd.

2. Udgifter til Medicinal-

væsenet: *

a. Lonninger . . 5080 Rd.

b. Andre Udg. 400 —
5480 -

9780.

c. Udgifter, Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet vedk.

:

1. Udgifter til Geistligheden

3162 Rd. 72 Sk.

2. Det lærde Skolevæsen:

a. Lonninger . . 8250 Rd.

b. Andre Udg. 4990 —
^/ 13240

||
16402 72

d. Uforudsete og tilfældige Udgifter 4000

55537 88

. . . , Hvorefter alle Vedkommende sig have at

rette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 28.

Marts 1855.

28. Marts. Forordning for Island, ang. S8n- og Hellig-

dagenes vedborlige Helligholdelse. Frederiksborg

Slot den 28. MartS 1855. — Udkast til Forord-

ningen approberet ved kongl. Resol. 28. Marts ifølge Justits-

ministeriets Forestilling 22. Marts, ledsaget af bemeldte Udkast-

Isl. Depart. Forestill, og Resol. Prot. 1855, Nr. 22. Kongens

Underskrift er given ifdlge Resol. 13. April, hvormed folger
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^ordningens danske Original med Underskrifter. Resol. Prot. 1855.
S8

*. Nr. 25. — Publiceret i Synodaltbrsamlingen i Reykjavik 28. Marts.
*'Juli 1855, ligeledes samme Aar i Reykjavik By og i Gull-

nnga og Kjosar Syssel i ScJnder-Amtet, samt i Bardastrands
Syssel i Vester-Amtetj 1856 i Sonder-Amtets og Vester-Amtets
0Vnge Sysseler, samt i alle Sysseler i Nord- og Oster-Amtet.
~~ Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske
0f6cin, 16 Sider i 4*°. Farste Side Titelblad, den danske Titel

overst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk.
Paa de øgende Sider med lige Tal, 2-14, den danske Text
med Kongens og Justitsministerens (Simony) Underskrifter ;

paa Siderne med de ulige Tal, 3—15, den islandske Text, med
Verification af Departementschefen for det islandske Departe-
men t

: uSamhlj66a hinum danska texta, vitnar Oddg. Stephen-
sen"; den sidste Side blank. - Udkastet til denne Forordning
findes i Depart. Tid. 1853, S. 571-578; Forordningen selv i

Departem. Tid. 1855, S. 621-635 (med Motiver); Algreen-
Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-
kommende, 1855, S. 151-156.

islandsk: Original-Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Udkast med Motiver særskilt trykt i det Schultziske
Officin, 8 Sider i 8" (§ 1-16), samt i Tioindi fra alfungi

felendfnga 1853, Viob. A, S. 3-10. Udkast forfattet af den

!
tinget nedsatte Comité, særskilt trykt i Reykjavik, 4 Sider

(§ 1-15), samt i Tioindi fra alfungi Islendmga 1853,

. 124—127. Althingets Forhandlinger i Ti'bindi fra alfungi
'slendmga 1853, S. 16, 19, 120—176, 228-298, 719-725.
forordningen selv i Tioindi frå al[nngi Islendmga 1855, Viob.

- >
S< 76-80. Tioindi um stj6rnarmålefni å Islandi I, 38-54

Cmed Motiver). Norori III, 68. 77 CRubr.). jfr. I>j6o61f. VIII,
74 og 131.

Fouordxning for Island, angaaende Son- og Hellig-

dagenes vedborlige Helligholdelse.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at have
Udtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning over
et samme forelagt Udkast til en Forordning for Island,
angaaende Son- og Helligdagenes vedborlige Hellig-

ydelse, byde og befale Vi som folger:

^ 1- Om Sondagene samt alle andre Dage, der i

hold

leenSStemme
' Se de ^ e^enc*e Anordninger skulle

es ueMige, maae, under de nærmere Bestemmelser,
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1855. som nærværende Forordning indeholder, i Særdeleshed

Marts, paa den Tid, der holdes Gudstjeneste, ingen ufornodne

Arbeidssysler eller offentlige eller stoiende Forlystelser

finde Sted forend efter Kl. 6 Eftermiddag.

2. Til de i § 1 nævnte Tider bor Enhver afholde

sig fra saadanne Arbeidssysler, der vise sig udenfor

Huset, eller som dog ved den Larm, hvormed de fore-

gaae, kunde forstyrre Andre i den Stemning, der efter

Son- og Helligdagenes Bestemmelse bor være den her-

skende paa disse Tider. Men ligesom de Gjerninger,

der hore til det huslige Livs Sysler, eller som i sær-

lige Tilfælde maatte udkræves til at redde og hjælpe

sig selv eller sin Næste, ere undtagne fra hiint Forbud,

saaledes bor det heller ikke i Hosletstiden være for-

meent, at benytte de foranforte Tider til at torre Ho

og indbjerge torret Ho, naar dette Arbeide, paa Grund

af ugunstigt Veirligt eller af andre lignende Aarsager,

ikke længere kan udsættes. Ligeledes skal det være

Fiskerne tilladt, paa de i § 1 nævnte Tider, ikke alene

at udfore de til Fiskenes og Redskabernes Bjergning

og Behandling uopsættelig fornodne Handlinger, men

ogsaa under særdeles Omstændigheder, navnligen i fiske-

lose Aar eller naar Brændinger og Storme i længere

Tid have lagt overordentlige Hindringer i Veien for

Fiskeriets Drift, at gaae ud paa Fiskefangst, udsætte

Fiskegarn og Fiskelodder, ligesom og Kornmoller til

bemeldte Tider maae bruges. Ogsaa maa det paa disse

Tider være Sofarende, der befinde sig i Nodhavn, til"

ladt at losse og lade samt reparere deres Skibe, hvortil

og den fornodne Hjælp maa ydes dem; fremdeles ma^

til saadan Tid Losning og Ladning tilstedes af Skibe*

der ere nodsagede til at losse eller lade paa en aabefl

Plads, hvor saadant kun kan finde Sted ved godtVeir

og gunstig Vind. Dog skal, naar ikke særdeles Nod"

vendighed kræver det Modsatte, selve den Tid, da Guds-*
9

tjenesten holdes paa Stedet, være udenfor den, hvor1

de foranforte Handlinger maae foretages.
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3. I den Tid om Son- og Helligdage, hvori En- 1855.
hver i Almindelighed har at afholde sig fra de i § 2 28. Marts,

betegnede Arbeider, maa heller ingen Kjoben og Sælgen
1 de Handlendes og andre Næringsbrugeres Boutiker

finde Sted, og bemeldte Boutiker holdes lukte. Dog
maae Lægemidler til enhver Tid af Dagen frit ud-

sælges hos Apothekerne, ligesom og Undtagelse finder

Sted med Hensyn til Alt, hvad der ellers maatte være

fornodent til Syges Pleie, eller i særdeles Tilfælde maatte

behoves til oieblikkelig Hjælp for Nogen, i Overens-
stemmelse med den i § 2 forkyndte Grundsætning.

4. Gjæstgivere eller Værtshusholdere maae ikke

Paa Son- og Helligdagene forend efter Kl. 6 Efter-

middag udskjænke stærke Drikke til Nogen eller tillade

Spil i deres Huse; hvorimod de for denne Tid ogsaa

maae beværte med Mad og andre Forfriskninger.

5. Alle stoiende Ovelser og Foretagender, og

navnligen Jagt i Selskaber, eré paa den i § 1 nævnte
Tid forbudte. Enkeltes Jagt er derimod kun utillade-

hg, saalænge Gudstjenesten varer. Saa skal og al for-

styrrende Raaben og Stoi paa Gaderne og i Husene
V£ere strengt forbudt paa den i § 1 nævnte Tid, for-

nemmelig medens Gudstjenesten varer, og har Politiet

at forhindre saadant, i fornodent Fald ved de Skyldiges

Anholdelse. Ligesaa skal detpaasees, at Bom, i Sær-
deleshed under Gudstjenesten, afholde sig fra at stoie

Paa Gaderne, og at der, medens denne varer, ingen

Forsamlinger finde Sted paa Kirkegaarden og udenfor

Kirkedorene.

6. Om Son- og Helligdagene bor i Almindelighed,
end ikke efter Udlobet af den i § 1 nævnte Tid, holdes
noget Thing eller foregaae nogen Fogedforretning, Skifte-

samling,
Notarialforretning, Auktion eller nogen anden

Retshandling. Herfra finder imidlertid Undtagelse Sted
1 de Tilfælde, hvor en Retshandling eller anden offent-

1§ Forretning ikke uden Afbræk for vigtige Oiemed
n udsættes. — Heller ikke maa nogen Stævning eller
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1855. Tilsigelse til Mode for nogen Ret eller anden offentlig

Marts. Autoritet foregaae om Son- og Helligdagene, naar Sagen

ikke er særdeles paatrængende, og det derfor af den

Ret eller anden Autoritet, hvorfra Indkaldelsen gaaer

ud, udtrykkelig forlanges, i hvilket Tilfælde Forkyndelsen

dog ikke maa foregaae under Gudstjenestetiden.

7. Communalmoder og andre offentlige Forsam-

, linger maae i Almindelighed heller ikke holdes uden

paa Sognedagene
;

dog kunne Communalbestyrelserne

afholde extraordinaire Moder efter endt Gudstjeneste

om Son- og Helligdagene, naar særegne Omstændig-

heder gjore det magtpaaliggende, og Intet derfor er til

Hinder for Sognepræstens Vedkommende. Skulde det

ellers i noget Tilfælde være af særdeles Vigtighed for

de Vedkommende, at en eller anden offentlig Forsam-

ling holdes om Son- og Helligdagene efter Kl. 6, og
j

dette efter dens Beskaffenhed ikke kan være til Hinder

for dem, som derved skulle mode, i at kunne besoge

Guds Huus, eller kan give Anledning til at befrygte

Uordener, kan Politiet tilstede, at den berammes til

samme Tid. Udenfor de saaledes tilladte Tilfælde ma#

ingen Kundgjorelse om et saadant, til en Son- eller

Helligdag berammet, Mode finde Sted enten gjenneifl

de offentlige Blade eller paa anden Maade.

8. Ei heller maa nogen Skole holdes om Son'

og Helligdagene, saalænge Gudstjenesten varer.
j

9. Dagen for en Son- eller Helligdag maae ingen

Baller holdes, ei heller nogen offentlig Forlystelse find?

Sted længere, end i det hoieste til Kl. 11 om Aftenen-

I den stille Uge eller paa den store Bededag, og Af'

tenerne forud fra Kl. 6, maa det aldeles ikke tilstedes«

Ligeledes skulle paa den store Bededag alle ufornodne

Arbeidssysler hvile hele Dagen igjennem. Saadanfl6

Arbeidssysler, saavel som Forlystelser paa offentlige

Steder, maae heller ikke finde Sted paa den forste D&S

af de tre store Hoitider.

10. Overtrædelse af de Forbud, som indeholdes 1
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nærværende Vor Anordning, straffes i Almindelighed 1855.
llled Boder, tørste Gang fra 32 Sk. til 10 Rd., anden 28. Marts

Gaug fra 1 til 20 Rd. og tredie Gang fra 5 til40Rd.

gentages saadan Forseelse oftere, bliver den fastsatte

^Aulkt at anvende med foroget Strenghed. Foranforte

Boder ere anvendelige paa Alle, der paa en tilregnelig

Maade tage Deel i Forseelsen, hvad enten det skeer
ved selv at overtræde Forbudet, eller ved at foranledige

Andre dertil ; men ved Bestemmelsen af Mulktens Stor-
relse tages der Hensyn til den storre eller mindre Grad
af Enhvers Forseelse, saaledes at til Exempel den, der

holder utilladelig Udskjænkning om Son- og Hellig-

dagene, i Almindelighed straffes strengere, end Gjæsterne.

Derhos bor saadanne Værter, foruden den ovrige Mulkt,
stedse dommes til at udrede et Pengebelob, der kan
ansees svarende til den ved Overtrædelsen erholdte

Fordeel
, ligesom de og , naar de tredie Gang findes

skyldige i fornævnte Forseelse, endvidere bor tabe deres

Berettigelse til at udove den Næringsvei, som de saa-
ledes have misbrugt.

11. Boderne tilfalde Stedets Fattigkasse, og bliver

der
» naar den Paagjeldende ei kan udrede dem, at for-

holde
i Overensstemmelse med Forordn, af 24. Januar

1838 § 9 .

12. Er Forseelsen iovrigt forbunden med særdeles

^ods eller aabenbar Ringeagt for christelig Orden,
Unne enten hoiere Boder, end § 10 bestemmer, an-

endes, eller efter Omstændighederne endog Fængsel
Paa Vand og Brod i Reykjaviks Jurisdiktion og legemlig

evseIse nied Riis paa andre Steder i Landet.

13. De Embedsmænd, som Vi have betroet Politi-

synet, have med Nidkjærhed og Skjonsomhed at vaage
ei ^terlevelsen af de Forskrifter, som indeholdes i

værende Vor Anordning. Naar Nogen har Tvivl

^a hvorvidt en Handling, som han ousker at foretage

der
beStaae llled An°rdningen eller ikke, kan han

10111 henvende sig til Politiovrigheden, og naar denne
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1855, finder, at slig Handling efter Anordningens Grundsæt-

Marts, ninger ei bor formenes hani, kan den dertil give sit

Samtykke. Naar Politiovrigheden tinder, at en Over-

trædelse af Anordningen hidrorer fra tilgivelig Misfor-

staaelse, bor den indskrænke sig til at advare den, der

er i et saadant Tilfælde, samt, om fornodent, udstede

en offentlig Kundgjorelse til Veiledning og Advarsel,

hvorefter Undskyldning med Uvidenhed eller Misfor-

staaelse ikke længere kan antages.

14. Alle Sager angaaende Overtrædelser af nær-

værende Anordning behandles og paakjendes politirets- j

viis. I de Tilfælde, hvor Forseelsen ei kan udfalde til

hoiere Straf, end Boder, vil Sagen kunne afgjores ved

Amtmandens Resolution i Overeensstemmelse med For-

ordning af 24. Januar 1838 § 10.

15. Præsterne bor paa enhver passende Maade

virke for, at denne Vor Anordning efterleves, og bor

de ikke blot ved Erindringer og Formaninger soge at

forebygge Overtrædelse af Anordningen, men og i Sær-

deleshed lade sig det være magtpaaliggende at frem-

kalde den Erkjendelse, hvorved villig og frugtbar Be-

nyttelse af den offentlige Gudstjeneste befordres. Sa#

bor de og stundom og idetmindste een Gang om Aaret

udforligen for deres Menighed udvikle Vigtigheden

flittig og andægtig Kirkegang. Ogsaa bor Provsten og

Biskoppen ved deres Visitatser, som og ellers, soge

underrette sig, om denne Vor Anordning efterkommes«

16. De ovenanforte Bestemmelser ere ikke an'

vendelige paa dem, der udove usommelig eller voldsotf1

Adfærd imod Kirkens Tjenere, eller paa anden for"

bryderisk Maade forstyrre den kirkelige Hoitidelighe^

hvorimod der for disses Vedkommende vil være atfof"

holde i Overeensstemmelse med de hidtil gjeldende Lov^5

Forskrifter og Grundsætninger, Derimod vil, hvad der

i Anordningen af 29. Mai 1744 er fastsat om Hellig"

holdelse af Sabbath- og Helligdage, og Straffen f°r
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Overtrædelser af de i saa Henseende givne Forskrifter

v*re ophævet. 28

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

tette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 28.

tøarts 1855.

Tilskipun um sunnu- og helgidagahald å Islandi.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hofum meotekib })egnlegt ålitsskjal Vors
trua aljringis um frumvarp, er fyrir J)ab hefir verib lagt,

W tilskipunar um sunnu- og helgidagahald å Islandi,

Ver og skipum fyrir å jbessa leio:

1. Å sunnudogum og ollum oorum dogum, sem
eptir logum })eim, er mi gilda, å ab halda heilaga, må,
einkum um messutimann, enga onauosynlega vinnu vinna,

°§ engar almennar eba håvabamiklar skemtanir fara

*r&m, fyrr en eptir mibaptan, J)6 meb }>eim nakværn ari

akvorbunum, sem til eru teknar i tilskipun J^essari.

2. Å tima J)eim, sem til er tekinn i 1. gr., skal

enginn starfa ab utanbæjarvinnu, eba vinna ))å vinnu

neina
5 sem svo mikill skarkali verbur af, ab J)ab trufli

a<h'a i gubrækilegum hugleibingum j^eirra. En eins og
Vlnna sii, er lytur ab heimilisstorfum, eba sem menn
s^ndum geta jmrft vib ser eba obrum til bjargar, er

Undan J)egin åbur nefndu banni, eins skal \>a!b ekki heldur
ba-nnab, ab nota tima J)enna um heyskapartimann til ab

^Ul'ka hey
v
og hirba J)ab, J)egar ekki må draga {)enna

sWfa vegna veburs eba af pbrum slikum åstæbum.
lskim6nnum skal og heimilt å tima t>eim, sem til er
ekinn i 1. gr., ekki eimingis ab vinna ab naubsynlegum

st
<*fiim, sem ekki mega dragast, til ab bjarga veibiskap

&l^m og veibitolum, heldur skal J)eini einnig leyft, |>egar

^kib liggur vib, einkum i fiskileysisårum , eba J)egar

og gæftaleysi hafa lengi tålmab sjosoknum, ab r6a

.

fiskjar og leggja net ebalébir. Maia må og i mylnum
* l^ssum timum. Farmonuum, er i neyb hafa leitab
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1855. til hafnar, skal og leyft ab ferma og afferma og bæta

Marts, skip sin, og må hjålpa |)eim til \)ess, sem j>eir t>urfa.

Ferma må einnig og afferma å })essum tima onnur skip,

J>egar svo stendur å, ab nota verbur til })ess gottvebur

og hagstæban vind. po må enga af j)essum athofnum

vinna, meban å sjålfri messunni stendur å j)eim stab,

nema br^n naubsyn beri til.

3. Å tima |)eim å sunnudogum og obrum helgi-

dogum, {)egar almennt ekki må vinna ]}esskonar vinnu,

sem til er tekin i 2. gr., må hvorki kaup ne sala fara

fram i bubum kaupmanna og annara solumanna og skulu

bubir pessar vera lokabar. po skal lyfsolum heimilt #

ollum timum dags ab selja læknisdoma; J>ab skal og

al 1 1 undan skilib, sem Jmrf til abhjukrunar sjukum monnuni*

eba J)egar svo stendur å, ab einhver Jjarf skjotrar hjålpar

vib, samkvæmt reglu J>eirri, sem til er tekin i 2. gr.

4. Gestgjafar eba abrir veitingamenn mega ekki

fyrri en eptir mibaptan, å sunnudogum eba obrum helgum>

veita monnum åfenga drykki eba leyfa spil i lnisufl1

smum, en veita mega j)eir mat eba j^esskonar hressi'ng 11

J

|)6 fyrr sé. I

5. Allar |>ær athafnir, sem håvabi er ab, og einkw11

Jmb, ab menn fari margir saman å veibar, er bannab *

tima J>eim, sem til er tekinn i 1 . gr., en ekki er hverjufl 1

einstokum manni bannab ab fara å veibar nema urt1

messutimann. Allskonar 6p og håreysti skal og har^"

lega bonnub å tima })eim, sem til er tekinn i 1. gro

einkum um messutimann, bæbi liti å strætum og inni
1

husum, og skulu logreglumenn gæta j)ess, og ef å liggul

taka J)å hondum, sem å moti brjota- [>ess skal °#

gætt, ab bom gjori engan håvaba å strætum, og ab fo^

flykkist ekki saman i kirkjugarbinum eba uti fyrir kirkju
*

dyrunum, einkum um messutimann.

6. Ekki skal |)ing halda å drottinsdogum

helgum dogum, enda J)6
komib se fram yfir Jmnn ttø*'

sem til er tekinnil.gr., eba gegna f6geta- e&urskjal**

skrifarastorfum, halda skiptifundi, uppbobsjnng, ebageg 11 '
1
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nokkrum obruni domstorfum. po er £ab undan skilib, 1855.
l^gar svo stendur å, ab domstbrf ebur ommr atyybleg 28. Marts.

st5rf verba ekki dregin ab skablausu fyrir åribandi niål-

efni. ~ Ekki skal heldur stefna eba boba neinn fyrir

^oni eba yfirvald å sunnu- efca lielgidogum, nema bryn
naubsyn beri til, og J>ess sé {>å krafizt af rétti {)eim

e&a })vi yfirvaldi, sem stefna lætur, og skal J)6 ekki

stefna lesin å meban å messu stendur.

7. Ekki skal heldur lialda sveitafundi ebur abra

almenna fundi nema å rumhelgum dogum, [)6 mega
sveitastj6rar halda aukafundi eptir messulok å sunnu-
uogum og lielgidogum, Jiegar å liggur, og hentugleikar

^'knarprestsins leyfa. Beri svo vib, ab J)eim, er hlut

eiga ab måli, liggi mjog mikib å, ab einhver almennur
fundur sé haldinn å sunnudogum eba lielgidogum eptir

m*baptan, og fundinum er svo håttab, ab hann getur

hvorki hindrab {)å, sem å honum eiga ab vera, fra ab
fora

1 kirkju, né valdib neinni oreglu, })å mega logreglu-

flienn leyfa, ab hann sé haldinn å J>eim tima. J>egar

^°ruvisi er åstatt en hér segir, må ekki gjora neina
auglysingu um ab halda fund å sunnudegi eba obruni

helgum, hvorki i biobum eba å annan hått.

8. Ekki må kenna i neinum skolum å sunnudogum
°g helgidogum um messuthnann.

9. Daginn fyrir sunnudaga og helgidaga må ekki

alda neina dansleiki, og engar almennar skemtanir
Isngur en i mesta lagi Jmngab til einni stundu fyrir

^lonætti. i påskaviku eba å hinum almenna bænadegi
°g kvoldin fyrir fra mibaptni, må slikt meb engu måti

t

Allan bænadaginn skulu menn ekki gegna neinum

^arfastorfum. Slik storf, og allar skemtanir å al-

?
lenuum skemtistobum, skulu einnig bannabar fyrsta dag

1 hinum {)reniur storhåtibum.

10. Fébotum skal {>ab sæta, ef brotib er m6ti
SSan tilskipun Vorri, og skulu Jiær vera i fyrsta skipti
2

til 10 rd., annab skipti 1—20 rd., |>ribja skipti

xrt. B. 6
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1855. 5—40 rd. Verbi nokkur optar brotlegur, skal herba

28. Marts, å hinum åkvebnu fjårsektum. Bæ tur pessar nå til allra,
*~-*~~^mm^' sem taka J)ått i brotinu, svo sok verbi gefin å, hvort

sem |)eir sjålfir brjota moti lagabobinu eba koma obrum

til ab gjora j)ab, en })egar sektin er åkvebin, skal farib

eptir f>vi, hvab hver hefir tilunnib, t. a. m,9 ab så sem

hefir éloglegar veitingar å sunnudogum eba helgidogum,

skal almennt sæta harbari hegningu en gestirnir. j>ar-

abauk skulu gestgjafar J>eir, auk sektarinnar, gjaldajafn

mikib fe og {>eir hafa åbatazt vib lagabrotib, og t>egar

J)eir brj6ta i J)ribja skipti, skulu J)eir einnig missa rétt

til ab hafa atvinnuveg J>ann, er J>eir hafa J)annig rånglega

ni eb farib.

11. Fésektirnar skal gjalda i fåtækrasjob, og geti

hlutabeigandi ekki goldib {)ær, skal fara eptir fyrir-

• mælum tilskipunar, dags. 24. dag Januar-man. 1838,

9. grein.

12. Ef ab brotib lysir sérlegum motju-oa eba aug-

ljésri fyrirlitning å kristilegri sibsemi, må annabhvort

hækka fésektina fram yfir j)ab, sem til er tekib i 10-

gr., eba, eptir j)vi sem å sten dur, dæma hinn brotlega

i fångelsi til vatns- og braubs-hegningar i Reykjavikur

{)inghå og i vandarhagga-refsingu annarstabar å landinu.

13. Embættismenn J)eir, er logreglu eiga abgæta,

eiga vandlega og hyggilega ab sjå um, ab fylgt sé reglum

J)eim, sem eru i J>essari tilskipun Vorri. Sé nokkur i

vafa um, hvort eitthvab, sem hann vill gjora, geti stabizt

eptir tilskipuninni ebur ekki, getur hann leitab ålits

logreglustjora, og ef honum virbist j)ab ekkivera åmoti

grundvallarreglum tilskipunarinnar, getur hann leyft J)a&»

Virbist logreglustj6ranum ab brot å moti tilskipuninni

hafi komib af fyrirgefanlegum misskilmngi , skal hann

ab eins vara hinn vib, og ef j)5rf er å, gefa lit aug~

lysing monnum til leibbeiningar og vibvorunar, og tjåfr

ekki upp fra ^vi ab afsaka sig meb })ekkingarleysi eba

misskilningi.

14. Allar sakir um brot å moti tilskipun j)essaH

skal fara meb og dæma eins og logreglumål. peg&T
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°rotio er ekki meira en svo, ao bætur liggja vift, må 1855.

amtnmour skera ur målinu, samkvæmt tilskipun dags.^^^
ĝ

24
- dag Januar-man. 1838, 10 gr.

15. Prestar skulu å hvem [)ann hatt, sera vil!) å,

stuola til, ao breytt sé eptir J)essari tilskipun Vorri,

°g reyna til meo viovorun og åminmngum ab aptra
n^onnum fra ab brjota nioti tilskipuninni, og einkum
'ata ser vera annt um ab innræta monnum }>å sann-

føring, ab J>eir verbi fiisir å ab færa ser guosjyjonustuna
1 nyt. J>eir skulu einnig vib og vio, og ab minnsta kosti

einu sinni a åri, bryna itarlega fyrir sofnuoinum, hve
anbandi Jmo sé ab sækja opt kirkju meb gubrækilegu

hugarfari. Profastar og biskupinn skulu einnig bæbi
a embættisferbum og endrar nær reyna ab komast eptir,

l'vort J>essarar tilskipunar Vorrar er gætt.

16. J>essar framan toldu åkvaroanir gilda ekkium
fra, sem s^na Jyjånum kirkjunnar 6s6ma og ofbeldi, eba
nieb annari éliæfu trufla helgi kirkjunnar, og skulu J>eir

Sæta refsingum eptir fyrirmælum og abalreglum laga

Nrra, sem um J>a& gilda. En J>a&, sem i tilskipun
dags. 29. dag Mai-mån. 1744 er åkvebib um drottins-
daga og annara helgidaga hald, og åkvarbanir |>ær, sem

^
ar eru um refsingar fyrir helgidagabrot, skal mi tekib

ur logum.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur sér J>egnlega

J*
hegba. ^ Qefib i holl Vorri Fribriksborg, 28. dag

Marts^månabar 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 28. Marts.

°Ver Færoerne, ang. Lovene om Handel paa Is-

l^nd, Sopas m. v. Khavn den 28. Marts 1855.
Isl

- Copieb. 1855, Nr. 86.

Ved i Henhold til den medfolgende Lov af 15.
P^l d. A. om Skibsfart og Handel paa Island, dens

>
at tilstille Hr. Amtmanden et Antal Blanketter,

etegnede Nr. 369—378 incl., til islandske Sopas, med

6*
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1855. tilhorende i Henhold til samme Lovs § 10 udarbeidede

'
7. Extrakt af de vigtigste den islandske Handel vedkom-

men. Marts«
niende Bestemmelser, samt Exemplarer af en under 4.

Decbr. f. A. udkommen Kundgjorelse om Erhvervelsen

af bemeldte Sopas, en Extrakt af Finantsministeriets

Circulaire af 18. Novbr. 1851 ', der indeholder Reglerne

for, hvorledes fremmede Skibes Maal blive at reducere

til danske Commercelæster, og endelig Exemplarer af
|

en under 24. d. M. udkommen Bekjendtgj oreise an-

gaaende en Tillægsafgift for visse fremmede Nationers

Skibe, naar de beseile Island, skulde man tjenstl. have

Dem anmodet om, ved at aflevere bemeldte Pasblan-

ketter til Landfogden, at ville meddele ham fornoden

Instruction angaaende sammes Udfyldning og Beregningen

af den for Passenes Udlevering anordnede Betaling m. v.,

samt tillige paasee, at der af bemeldte Embedsmand

aflægges et noiagtigt aarligt Regnskab over de udleverede

Blanketter, hvilket Regnskab derefter forventes hertil

indsendt til Revision, samt at de for loste islandske

Sopas indkomne Belob i rette Tid af Vedkommende

indbetales i Handelskassen paa Færo, imod at Anviis-

ning derefter udstedes paa Belobet til Indenrigsmini-

steriets Ordre, og er det iovrigt en Selvfolge, at den

af Landfogden i sin Tid for de ham betroede Oppe-

borseler stillede Caution ogsaa vil tjene til Sikkerhed

for hvad han i den her omhandlede Anledning oppe-

bærer. — Indenrigsministeriet den 28. Marts 1855.

28. Marts. Indenrigsministeriets Circulaire til Stiftamt-

manden over Island, ang. Lovene om Handelen,

Sfipas m. v. Khavn den 28. Marts 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 87.

Ved i Forbindelse med Ministeriets Skrivelse af

21. Decbr. F. A. tjenstl. at tilstille Hr. Stiftamtmanden

see Indenrm. Skriv. 21. Decbr. 1854 med Bilag.
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50 Blanketter til islandske Sopas, betegnede Nr. 219— 1855.

268 incl., tilligemed et lige Antal Exemplarer deels ^ ^ts.
af den i Henhold til Loven af 15. April f. A. § 10

udarbeidede Extrakt af de vigtigste den islandske Han-

del vedkommende Bestemmelser, deels af den under 4.

Decembr. f. A. udkomne Kundgjorelse angaaende Er-

hvervelsen af islandske Sopas, til Aflevering til By-

fogden i Reykjavik \ undlader jeg ikke lige tjenstl. at

lade medfolge et Antal Exemplarer af en under 24.

d. M. herigjennem udkommen Bekjendtgj oreise angaaende

en Tillægsafgift for saadanne fremmede Nationers Skibe,

der ikke i deres Havne indromme det danske Flag na-

tional Behandling i Henseende til Told og Skibsafgifter,

naar de beseile Island, hvilken Bekjendtgj oreise herfra

ved forste forefaldende Leilighed direkte vil blive til-

stillet Sysselmanden paa Vestmanno- tilligemed de

ovrige foranforte Dokumenter. Indenrigsministeriet

d^n 28. Marts 1855*.

Indenrigsministeriets Circulaire til Syssel- 28. Marts,

banden paa Vestmannoerne, ang. Lovene om

Handelen, Sopas m. v. Khavn den 28. Marts

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 90.

x

) i Skrivelsen til Amtmanden i Vester -Amtet staaer: „til

Aflevering til Sysselmanden i Snæfellsnes Syssel"; til Amt-

manden i Nord- og Oster- Amtet staaer: uii\ Aflev. til

Sysselmanden i Oefjords Syssel".

*} i Skrivelsen til Amtmanden i Vester-Amtet staaer : tt
Syssel-

manden i Isafjords Syssel"; til Amtmanden i Nord- og

Oster-Amtet : „Sysselmanden i Stmder-Mula Sysser\
3

) under samme Datum ere ligelydende Circulair-Skrivelser

afgaaede til Amtmændene i Vester-Amtet og i Nord- og

Oster-Amtet. Til det forstnævnte Amt ere oversendte 20

Blanketter, Nr. 269—288, og til det sidstnævnte et lige

Antal Blanketter, nemlig 20 Stkr., Nr. 289-308. Isl.

Copieb. sst. Nr. 88—89.
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1855. Ved i Henhold til § 5 i Loven af 15. April f. A.

ofl^TT^ om Skibsfart og Handel paa Island, hvoraf et Antal

Exemplarer vedlægges, at tilstille Hr. Capitainen 20

Blanketter til islandske Sopas, betegnede Nr. 309—328

incl., tilligemed et Antal Exemplarer af den i Henhold

til samme Lovs § 10 udarbeidede Extrakt af de vig-

tigste den islandske Handel vedkommende Bestemmel-

ser, hvilke Blanketter ville være at udfylde af Dem
forinden Passene udleveres, og ved tillige at fremsende

Exemplarer af en under 4. Decbr. f. A. udkommen

Kundgj oreise om Erhvervelsen af bemeldte Sopas, en

Extrakt af Finantsministeriets Circulaire af 18. Novbr.

1851, der indeholder Regler for, hvorledes fren mede

Skibes Maal blive at reducere til danske Commerce-

læster, samt endelig Exemplarer af en under 24. i d. M.

udkommen Bekj en dtgj oreise angaaende en Tillægsafgift

for saadanne fremmede Nationers Skibe, der ikke i deres

Havne indromme det danske Flag national Behandling

i Henseende til Told og Skibsafgifter, naar de beseile

Island, maa man tjenstl. have Dem anmodet om, at

aflægge et noiagtigt aarligt Regnskab over de udleverede

Blanketter, samt at indbetale de for loste islandske

Sopas indkomne Belob i rette Tid i Jordebogskassen i

Island eller pr. Anviisning i Finantshovedkassen her i

Staden, og er det iovrigt en Selvfolge, at den af Dem
i sin Tid for de Dem betroede Oppeborseler stillede

Caution ogsaa vil tjene som Sikkerhed for hvad De i

den heromhandlede Anledning oppebærer. — Indenrigs-

ministeriet den 28. Marts 1855 ^

30. Marts. Islandske Departements Skrivelse til Amt-

manden over Nord- og Oster- Amtet, angaaende

') under s. D. er fra Indenrigsministeriet med ligelydende

Skrivelser sendt 20 Blanketter, Nr. 329—348, til Syssel-

manden i Isafjords Syssel, Erlendur I>6rarinsson , saii^

ligeledes 20 Blanketter, Nr. 349-368, til Sysselmanden 1

Stmder-Mula Syssel, J6nas Thorstensen.
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Oversendelse af Lov og Bekj endtgj drelser om den 1855.

islandske Handel, Khavn den 30. Marts 1855. —^m^.
Isl

- Copieb. 1855, Nr. 104.

At der herfra under D. D. i Henhold til Hr. Amt-
andens behagelige Skrivelse af 3. Januar d. A. er

foranlediget tilstillet Sysselmændene i Hunavatns, Skaga-
fjords, Thingo og Nordermule Sysseler hver et Antal
af 50 Exemplarer af Lov om Skibsfart og Handel paa
Island af 15. April f. A., samt et lignende Antal Exem-
plarer af tvende gjennem Indenrigsministeriet udfær-

digede Bekjendtgjorelser af 4. Decbr. f. A. og 24. i

d« M., betræfFende Erhvervelsen af islandske Sopasse,

°g en Tillægsafgift for nogle fremmede Nationers Skibe,

det undlader man ikke herved tjenstl. at meddele Hr.

Amtmanden, idet man derhos hoslagt lader medfolge et

Antal af 100 Exemplarer af bemeldte Lov, deels til

Opbevarelse ved Amtet og deels for at tilstilles Syssel-

manden i Ofjords Syssel. — Det islandske Departe-

ments Expeditions-Contoir den 30. Marts 1855

Lov om Indkaldelse af de gamle Rigsorter. 2. April.

Christiansborg Slot den 2. April 1855°-. — Udkast
t] l denne

uLov om Indkaldelse af de gamle Rigsorter eller l
/s

Species - Stykker" er forelagt Rigsdagen af Finantsministeren

CAndræ)
g trykt med Motiver i Depart. Tid. 1855, S. 246—

— Loven selv i Original-Aftryk i det Schultziske Officin,
2 Blade i 4*o

5
Departem. Tid. 1855, S. 339; Algreen-Ussings

^amling af Love, Anordninger m. v. Danmark vedkommende,
l85

5, S. 157.

Islandsk: i den Form, hvori Loven er forelagt Althinget
,85"7, findes den i Ti'oindi fra aljnngi Islendinga 1857, Vi&b.

) ved Skrivelser af s. D. er uet Antal Exemplarer" af be-

meldte Lov og Bekjendtgjyrelser sendt fra det islandske

Departement til Sysselmændene i Hunavatns, Skagafjords,

%

Thing« g Norder-Mula Sysseler. Copieb. sst. Nr. 100-103.

) jevnf. Finantsmin. Bekg. 12. April 1855; see Finantsmin.
Bekg. 30. Juli 1860.
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1855. A, S. 66 -67; i den af Thinget vedtagne Form, sst. S. 210—
—-T^^-r 211. Forhandlingerne om Loven sst. S. 173-174. 200. 352—
2. April,

LQygjj er derefter ikke ligefrem udvidet, men dens

Indhold er optaget i Finantsministeriets Bekjendtg. til Island

30. Juli 1860, hvortil henvises.

3. Aprii. Indenrigsministeriets Skrivelse til det kongl.

danske Landhusholdnings - Selskab, ang. Under-

støttelse for en Landvæsens-Elev fra Island. Khavn

den 3. April 1855. — isi. Copieb. 1855, Nr. iu.

Ved til behagelig Afgjorelse at tilstille det kongl.

Landhusholdnings-Selskab hoslagte, med den ligeledes

vedlagte Skrivelse fra Amtmanden over Islands Nord- og

Ostamt af 4. Februar d. A. modtagne Andragende med

Bilag, hvori Administrator Einar Steffansson af Reyni-

stad anholder om, at der maa blive tilstaaet en ung

Islænder, Olafur Sveinsson, som nu er ankommen hertil

med Postskibet, en Understottelse for at lære Land-

væsenet i Danmark, skal Ministeriet, i Henhold til

de denne unge Mand meddelte fordeelagtige Vidnesbyrd,

paa det Bedste anbefale ham til velbemeldte Selskabs

gode Forsorg. — Indenrigsministeriet den 3. April 1855.

5. April. tov angaaende overordentligt Lonningstillæg

for de ringere aflagte Embedsmænd. Christians-

borg Slot den 5. April 1855 1
. — Udkast til denne

Lov er forelagt Rigsdagen i Februar 1 855 af Fmantsministeren

CAndræ), Depart. Tid. 1855, S. 113—115. — Loven selv i

Original-Aftryk fra det Schultziske Officin, 2 Blade i 4*°; —
Depart. Tid. 1855, S. 337-339; — Algreen-Ussings Samling

af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855,

S. 176-178.

Islandsk: Uddrag i tø6o61f VII, 86; derimod findes

den ikke bemærket som forelagt Althinget eller udgivet paa

Islandsk, skjondt den faktisk har faaet en vis Anvendelse i Island-

') Lov 28. Februar 1856.
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Lov angaaende overordentligt Lonningstillæg som 1855.

Understottelse for de ringere aflagte offentlige Embeds- 5. April,

mænd og Bestillingsmænd.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

digende Lov:

1. Enhver af Staten lonnet, i Bestilling værende

Embedsmand eller Betjent, som er gift eller Familie-

forsorger, hvis samlede Lonning ikke naaer 900 Rd.

farligt, tilstaaes, med de i det Folgende fastsatte nær-

ere Bestemmelser, i Anledning af den herskende

^
dyrtid, et overordentligt Tillæg af 30 pCt. for det forste

' 100 Rd., 20 pCt. for det næste 100 Rd., 10 pCt. af

det tredie 100 Rd. , 15 pOt. for hvert af de to paa-

%ende 100 Rd. og 10 pCt. for det næste 100 Rd.
af hvad hans samlede Lonning af Staten i visse og
Uvisse Indtægter udgjor, dog saaledes, at Tillægget for

Lonninger mellem 700 og 900 Rd. kun udbetales med
Halvdelen af Forskj ellen mellem Lonningen og sidst-

n8Bvnté Sum.

Er han ikke gift eller Familieforsorger, og naaer
llans samlede Lonning ikke 400 Rd., erholder han et

Till*g af 15 pCt. for det forste 100 Rd., af 10 pCt.
for det næste 100 Rd. og af 5 pCt. for det tredie

100 Rd., dog saaledes, at Tillægget for Lonninger mel-
lei* 300 og 400 Rd. kun udbetales med 8

/io af For-
skj ellen mellem Lonningen og sidstnævnte Sum.

For Fruentimmer, som ere ansatte i Statens Tje-
neste, beregnes Tillægget paa lige Maade. Ilvor Ægte-

rs
r Degge oppebære Lonning af Staten, beregnes

lægget af den samlede Lonning og ene for Manden.

2. Ved Ansættelsen af Vedkommendes Indtægter
eregnes den faste Gage og lignende visse Belob til

^
ad samme udgjore efter Finantsloven for 1854—55;
uvisse Indtægter beregnes derimod efter hvad de i

lnantsaaret 1853—54, eller, forsaavidt Bestillingens
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1855. Beskaffenhed medtorer det, efter hvad de i Kalender-

5. April, aaret 1853 have udgjort.

, 3. Forener Nogen flere af Staten lonnede Be-

stillinger, komme de ham herfor tillagte Indtægter

sammenlagte i Betragtning.

4. Fra det i § 1 ommeldte Lonningstillæg ere

udelukkede

:

1) de, som have deres Hovedindtægt af Natural-

ydelser, Embedsjord, Sportler, Gebyrer og Procenter

eller deslige, saasom Landsbypræster og Retsbetjente

;

2) de, som ved Siden af deres lovbestemte Lonning af

Staten have Bi-Indtægter, der staae i Forbindelse med

deres offentlige Stilling, og hvortil der, som en væsentlig

Deel af deres Indtægt, ved Lonningens Fastsættelse er

taget Hensyn, saasom Distriktslæger; 3) de, for hvem

Lonninger af Staten ikke afgive Hovederhverv, eller

som vitterligt ere formuende; 4) Menige og Under-

klasserne af Landmilitair-Etaten, for hvilke der paa

anden Maade er draget Omsorg; 5) Soetatens faste

Mandskab (§ 7); 6) de i Colonierne bosatte Bestillings-

P mænd. ; i frrt -

5. Af Indtægt, som hidrorer fra Naturalydelser

og Embedsjord, gives ei Lonningstillæg, hvorimod denne

Indtægt medregnes for at udfinde, hvorvidt og i hvilken

Udstrækning den Paagjeldende vil have Adgang til at

tilstaaes Lonningstillæg.

6. Lonningstillægget udbetales paa eengang, eller

i flere Terminer efter vedkommende Ministers Skjon,

saasnart det er opgjort, og kommer den tilgode, som

ved nærværende Lovs Udgivelse er i den paagjeldende

Bestilling. — Opgjorelserne for hver især af de for-

skjellige Bestyrelsesgrene forelægges Finantsministeren

til Provelse, inden nogen Anviisning efter nærværende

Lov tor finde Sted. — Udtællingen skeer af den Kasse,

hvorafVedkommendes sædvanlige Hovedlonning bestrides,

dog saaledes, at hvis nogen Deel af det herommeldte

overordentlige Lonningstillæg vedkommer særlige Stiftel-
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ser
> udrede disses Fonds den paa samme faldende 1855.

Andeel. ——~-

7 rr,., ~ 5. April,
lil Soetatens faste Mandskab bevilges 6000

Rd., hvis Fordeling overlades til Marineministeriet.

8. Hvad der af de forskjellige Ministeriers Under-

stottelsesklasser allerede maatte være bevilget i Anled-
ning af Dyrtiden, kommer til Afkortning i hvad der
efter nærværende Lov anvises.

9« De Embedsmænd og Betjente, der lonnes af

Communen, kunne af denne tilstaaes en lignende Lon-

nmgsforhoielse, som den, der for Statens Embedsmænd
°g Betjente i det Foregaaende er bestemt.

10. Fortolkningen af denne Lov skal ikke kunne
gjores til Gjenstand for Rettergang.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 5. April 1855.

Lov angaaende Rentefodens Frigj oreise i visse 6. April.

Tilfælde, samt om Straffen for Aager m. v.

Christiansborg Slot den 6. April 1855. — udkast

til denne
<t
Lov, hvorved Rentefoden i visse Tilfælde frigjores

°g Straffen for Aager forandres, m. v.", er forelagt Rigsdagen
af Indenrigsministeren (Bang) og trykt i Depart. Tid. 1854,
S. 797-805 og 829—834 (med Motiver) $ det samme Udkast
er igjen forelagt i Januar 1855, Departem. Tid. 1855, S. 73
(Rubr.). Loven selv i Original-Aftryk fra. det Schultziske

Officin, 2 Bl. i 4 t0
$ - Depart. Tid. 1855, S. 353—354 5

-
Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-
mark vedkommende, 1855, S. 178-179.

Islandsk: I den Form, hvori Loven er forelagt Althinget
,857, findes den i Ti'oindi fra aljrfngi Islendmga 1857, Viob.
A, S. 67-^68; med de af Althinget foretagne Ændringer sst.

S. 208-209; Forhandlingerne om Lovfti sst. S. 18, 172-173,
20°, 352,- Uddrag i Nor&ri lll, 78. — Loven er derefter med
Modifikationer udvidet til Island ved Forordn. 27. Mai 1859,
fortil henvises.

Reglement for Brandkorpset i Reykjavik By. 7. April

^eykjaVlk den 7. April 1855. — Dette Reglement er
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1855. udkommet alene paa Islandsk og underskrevet af Brandkorpsets

7 April, daværende Formand Nielsen den 17. Marts 1855, men stad-

fæstet til at være midlertidig gjeldende af Byfoged Vil-

hjålmur Finsen under ovenant'orte Datum. — Original-Aftryk

paa et Halvark i Folio udkommet fra Bogtrykkeriet i Reykjavik

samme Aar.

Reglur fyrir slokkvilioio i Reykjavik.

1. gr. Sérhver brunameistari skal annast um, ab

slokkvilibsflokkur så, sem skipaour er vib J)å slokkvivél,

sem hann er settur yfir, mæti allur å hverjum J)eim stab

og tima, sem slokkviliosfonngjanum Jjykir nauosyn til

bera, og hann å kvebur.

2. gr. Komi eldur upp, skal brunameistarinn J)egar

tara til slokkvitolahiissins, eoa til [)ess staoar, sem

slokkvitolin eru geymd å, til J)ess ao sjå um, ao slokkvi-

liosflokkur hans taki slokkvivél [)å, sem hann er settur

yfir, meo ollu J)vi sem henni heyrir, og flyti J)ao, sem

hraoast ao veroa må, til [>ess staoar, sem eldurinn er,

og skal hann [>ar tafarlaust segja slokkviliosfonngjanum

til komu sinnar, til jjess ao taka vio J)eim skipunum,

sem hann vill gefa.

3. gr. f>egar biiio er ab tiltaka slokkvivélinni stab,

fer brunameistarinn til flokks sins, og lætur komavél-

inni eins fyrir og åkvebib er; skal hann Jm sjå um, ab

hun taki tafarlaust til starfa, og hætti ekki aptur,

hvorki af vatnsskorti, né af J)vi, ab bunukarlarnir hlaupi

frå henni.

4. gr. Brunameistarinn skal og annast um, ab

bunukarlar hans séu i tveimur eba J)remur flokkum, sem

einatt skiptist å, og taki vib hver af obrum eptir reglu å

hverri hålfri stundu, til J)ess ab ervibib komi sem jafnast

nibur å alla. *
.

5. gr. f)o brunameistarinn sjåi, ab slokkvivél hans

geti unnib meira gagn å obrum stab, en hun er å, må

hann J)6 ekki flytja hana neitt til, fyr en hann heiir

borib })ab undir slokkvilibsforingjann, og fengib skipun

hans til j)ess.
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6. gr. Brunameistarinn skal tilkynna slokkvilibs- 1855.

fpringaimm hverja J)å oreglu, sera fyrir kann ab koma April,

uiebal manna hans. Hann skal og rita upp nofn J>eirra>

Sena ekki koma J>egar J>eir eru kallabir, hvort heldur

t>ab er å æfingar, eba vib eldsvoba, og skyra slokkvilibs-

f°ringjanum fra j)vi.

7- gr. Bunumeistararnir og abstobarmenn Jjeirra

skulu hlyba J)vi, sem fyrir |)å verbur lagt vib rannsokn

slokkvilibsins, og eimingis stefna bununni Jmngab, og
a |)ann hått, sem brunameistarinn leggur J>eim fyrir i

hvert skipti. |>egar eldur kemur upp, mæta Jjeir å
stabnum, sem eldsvobinn er å/ og hjålpa til ab koma
slokkvivélunum fyrir. J>eir skulu skiptast um |mnnig,

a& fyrsti bunumeistari og fyrsti abstobarmabur, svo og

annar bunumeistari og annar abstobarmabur, starfi jafnan
eina stund i senn hvorir.

8. gr. Brunabobinn skal tafarlaust uppfylla J>ær
sKpanir nåkvæmlega, sem brunameistarinn gefur honum.

9. gr. Undir eins og kailab er, eba merki gefib,

skal hver brunabobi fara i })orpshluta J)ann, sem så

slokkvilibsflokkur b^r i, sem tøjonar vib somu vel og
hann; hann skal vekja jm og kalla J)å saman, sem
honum ber, og fara siban aptur til brunameistara sras,

Sem hann må ekki yfirgefa svo lengi sem verib er ab
ljl'uka slokkvivélarnar.

10- gr. Eptir ab formabur bunukarlanna og vatns-

heranna hefir skipab svo fyrir, sem brunameistarinn

ffar, skai ]iann hjålpa honum tilabpassa, abslokkvi-
y^in geti alltaf haldib åfram, og ab t>ab sé ekki farib

U1a meb hana.

gr. Bunukarlarnir og vatnsberarnir skulu

^andlega gæta J)eirra skipana, sem J)eim eru gefnar,
sv° og uppfylla J>ær fljott og nåkvæmlega, eigi sibur
Vlb æfingar en vib eldsvoba.

12. gr. Husbrjotarnir skulu mæta vib rannsokn

slokkvilibsins me^
l>
au tol> sem hver J>eirra ætlar ser

a^ hafa vib eldsvoba, en {)ab verbur annabhvort ab vera
°Xl

> eba velskept sleggja.
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1855. 13. Forma&ur husbrj6tanna mætir J)ar, sem elds-

*~^TT vooinn er, nieo sinn flokk, og segir slokkviliosforingjanum
April«

;

J)egar til sin, og er hann og hans menn skyldir til ao

bera J)å stiga, sem Jmrf, ao brunastaonum, ef t>ess er bebib.

14. gr. |>ab er skyida hvers eins af slokkvilicinu,

ab tilkynna slokkviliosstjoranum fyrir fram, ef hann fer

til nokkurrar långdvalar burtu lir bænum.

15. gr. Undir eins og kailab er, eba merki er

gefib, skal slokkvilioio allt koma tafarlaust saman å

hina ofangreindu stabi, og ber hverjum ab gjora J)ab

fuslega, sem fyrir hann er lagt. Forsomi nokkur ab

mæta, eba breyti gegn reglum }>essum, varbar J>ab sektuni,

sem bæjarf6getinn åkvebur. — Reykjavik, 17. dag Marts*

manabar 1855.

(undertegnet)

F. E. A. Nielsen,

slokkviliosforingi.

SamJ)ykkist fyrst um sinn.

Skrifstofu bæjarf6geta i Reykjavik, 7. April 1855.

V. Finsen.

i2. April. Bekj endtgj drelse (for Danmark) angaaende Ind-

kaldelse af de gamle Rigsorter. Khavn den 12-

April 1855. — Denne BekjendtgjBrelse er udfærdiget af

Finansministeriet (Andræ) i Henhold til Lov af 2 April 1855-

Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Bl. i 4'°. Depart.

Tid. 1855, S. 346- 347 ;
Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855, S. 185-^*

186. — Med Hensyn til Lovens Gyldighed for Island see Be*

kjendtg. 30. Juli 1860.

12. April. Bekj endtgj Srelse fra Politimesteren i Reykja-

vik, Vilhjålmur Finsen, ang. Regler for Besæt*

ningen af Skibe, der anlobe Reykjaviks Havn-

Reykjavik den 12. April 1855. — Originai-Aftryk
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Paa Islandsk og Engelsk, trykt i Stiftsbogtrykkeriet i Reykjavik 1855.
855 i to Spalter paa den ene Side af et Halvark.

12. April.

Politimesteren i Reykjavik Kjobstad Gjor vitterligt:

Ifolge de kgl. emanerede Anordninger, samt vedkommende
Autoriteters Ordre, blive folgende Regler at iagttage af
Forerne og Mandskabet paa Skibe, der anlobe Reykjavik:

1- De kongelige for Island gjeldende Qvarantaine-
anordninger blive noie at iagttage, og navnlig indskjærpes,
a* som mistænkelige ville alle Skibe blive ansete, som
Q

) ankomme fra Lande eller Stæder, i hvilke pestartet
eller epidemisk Sygdom har yttret sig; b) have Varer
°mbord, som ere komne fra disse Lande eller Stæder,
eller der emballerede; c) have paa Reisen haft eller
ved Ankomsten have nogen Syg, hvis Sygdom til de
°ndartede og smittende kan henregnes, eller d) have i

Siien eller under Land haft Samkvem med noget Skib
fra S1*ittede eller mistænkelige Steder. Saadanne Skibe
skulle ved Ankomsten til Havnen tilkjendegive sig ved
giont Flag, eller, om det ikke haves, da ved sin Nations

ag fra Stortoppen, hvormed det skal blive liggende, .

indtil nærmere Forholdsordre er given, og straffes Over-

vædelse heraf i Overeensstemmelse med Qvarantaine-
to*'ordning 8. Februar 1805.

Skibsførerne for samtlige andre Skibe, mod hvilke

^

aadan Grund til Mistanke ikke haves, paalægges det
enmod ufravigelig forst at anlægge til den af de ved

favnen værende Opskibningsbroer (den tredie fra Ost),

f
et gront Flag er anbragt, for der at forelægges

e 1 Qvarantaineforordningen af 8. Februar 1805 § 7,
] r

' Indenrigsministeriets Circulaire af 5. Juli 1851, an-
oidnede Sporgsmaal, samt forevise sit Sundhedspas,
^'saavidt haves, forinden det tillades Nogen fra Skibet

Wae i Land. Overtræder nogen Skibsforer denne
- ^temmelse, vil han blive straffet med en folelig Mulkt
^Medhold af de gjeldende Bestemmelser. Den Tid paa

i a

gen
'

da Anlæ8gelse ved Broen kan finde Sted
>

vil
n tl! videre være fra Kl. 8 Form. til Kl. 8 Efterm.
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1855. 2. Skipperen har uopholdelig, efterat han er kom-

12. April, men i Land, at melde sig paa Politicontoiret, for der

at forevise sine Skibspapirer. Overtrædelse heraf straffes

i Overeensstemmelse med Handelsloven.

3. Forinden den ved Handelslovens § 3 i et Tids-

rum af 4 Uger tilladte Handel med Landets Indvaanere

fra Skibet paabegyndes, har Vedkommende at under-

rette Politimesteren om, paa hvad Dag han vil begynde

saadan Handel, hvilken derefter vil uden Afbrydelse

være at fortsætte enten i den hele fornævnte Tid af 4

Uger, eller naar han, i Henhold til Plak. af 28. Decbr.

1836 § 10, maatte onske at dele Tiden, da i den af

ham valgte kortere Tid, i hvilken Henseende den for-

nodne Erklæring ligeledes vil være at afgive til Politi-

mesteren (Indenrm. Skriv, af 11. Decbr. 1854).

4. Begaaer Nogen af Mandskabet Uordener i Land,

vil Straffen herfor blive bestemt efter de gjeldende

Politilove, hvorhos det noie vil blive undersogt, hvor-

vidt Skipperen selv kan være at ansee ansvarlig for

saadanne Forseelser af hans Folk, hvilket navnlig gjelder,

naar Skipperen har givet sine Folk Tilladelse til at

blive i Land ud paa Aftenen eller Natten.

5. Kanonskud maa, for ei at forstyrre Æderfugle-

varpet paa de ved Havnen beliggende Oer, udenfor

Nodstilfælde, ikke losnes paa Havnen eller iovrigt inden

Va Miils Afstand fra bemeldte Oer. Ei heller nia*

Bosseskud. losnes inden V4 Miils Afstand fra disse.

Fra foranforte Bestemmelser finder kun Undtagelse Sted

med Hensyn til de Skud, der under den kgl. Tjenestes

Iagttagelse losnes fra Krigsskibe. Overtrædelse af denne

Forskrift vil blive straffet efter Forordn. 20. Juni 1849-

6. Det er Enhver forbudt, uden Tilladelse at ga#e

i Land paa de ubeboede Oer omkring og i Nærheden

af Havnen (Effersey, Akurey osv.), og ville Uordener*

hvorved Græsvæxten eller Fuglevarpet sammesteds kunde

lide Skade, blive alvorligen ansete, hvilket ligeledes

gjelder, naar Ballast derfra tages.
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<• Ballast maa ikke tages paa Byens Grund, 1855.

undtagen paa de Steder, som dertil blive af Politi- 12. April

isteren anviste. Udkastning af Ballast maa aldeles

*kke finde Sted paa Havnen, og forovrigt ikke undtagen

Paa de dertil af Politiet nærmere anviste Steder.

8. Til Afbenyttelse for de Sofarende vil indtil

^dere blive anviist en i den ostlige Deel af Byen be-

kiggende Vandpost. I Vandpenge bliver for hver Reise,

naar Skibets Drægtighed ikke overstiger 20 Commerce-
^ster, at betale Vs Rd., og af storre Skibe 1 Rd.
Pr. Skib.

Reykjavik Byfogedcontoir den 12. April 1855.

The Sherif and Policemaster of the town ofReykja-
Vlk Does hereby public: In pursuance of the Royal
statutes as also of the orders of the Authorities the

following rules shall be taken notice of and obeyedby
tne Commanders and Masters as also by the Crews of

Assels, that touch at the port of Reykjavik:

1. The Royal statutes concerning the quarantine,
tllat are valid for Iceland, must be punctually attended

°/ and inculcates by this, that all Ships or Vessels
V̂lH be considered as suspicious, a) which arrive from
^ountries or piaces, in which pestilential or epidemi c
leases are existing; b) have merchandises onboard,
which are brought from such Countries or piaces or
there packed up

;
c) have during the voyage had or at

arrival have any sick person, whose disease can be
c°nsidered as ill-natured or contagious; or d) have on

sea or near the land had communication with any
ss el from infectious or suspicious piaces. Such Ships

°r Vessels should at the arrival to the harbour signify
eniselves by a green flag, or if they are not in pos-

^ession of such a one, then by their national flag on

ttiaintop, with which they should remain laying,

xri. B. 7
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1855. until a further prescript is given, and tbe violation of

12. April, this law will be punished according to the quarantine-

^ ordinance, dated tbe 8th of February 1805.

The Commanders of all other Skips or Vessels, against

whom tbere is no reason for a suspicion of this kind,

are peremptorily enjoined first to land at tbat of the

unloading bridges of the harbour, where tbere is hoisted

a green flag (viz: the third from the east), for tbere

being asked the Questions, tbat are stipulated in the

ordinance of 8th Febr. 1805 § 7, cfr. the circulair letter

dated 5th July 1851 from the Royal Danish Ministry

for the Interior, as also to show the bill of health, if

tbey are in possession of such a one; all this is before

any one from the Vessel is permitted to go on shore. If

any Commander of a Vessel infringes this regulation,

he will be punished with a considerable fine in pursu-

ance of the existing determinations. The time on tbe

day, in which landing at the bridge can take place is,

until a new determination is given, from 8 o' clock in

the fornoon to 8 o' clock in the afternoon.

2. It is the duty of the Master of every Vessel

without delay, after he is arrived on shore, to present

himself in the Policeoffice for showing tbere his ships-

documents and clearances. A transgression of this will

be punished according to the commereial law.

3. Before the commerce with the inhabitants —
tbat in a period of four Weeks is allowed in the royal

commereial laws § 3 — begins, is the merchant or

' sbipsmaster obliged to inform the Policemaster of, on

which day he will begin such a tråde, which he after

that is to continue without interruption either in tbe

whole above mentioned space of time, four weeks, or,

if he, according to the ordinance of 28*h Decbr. 1836

§ 10, should wish to divide the allowed space of time,

then in that shorter period he has choosen, whereof

be also is obliged to inform the Policemaster. (Order
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from the Ministry for the Interior, dated Uth f De- 1855.

cembr. 1854). 12. April.

4. If any of the Crew commits disorders on shore,

the punishment for such offences will be determined

according to the Policelaws, besides which it will be

precisely examined, how far the Master himself might
he considered responsible for such offences committed
hy his Crew, which is principally the case, when the

Master has given his Crew permission to remain on
shore late in the evening or in the night.

5. For not disturbing the breeding of the Eider-
ducks on the islands in the neighbourliood of the har-
hour, no firing of Cannons is allowed in the harbour,
0r not at all within half a danish mile's distance from
the said islands, except in cases of distress. Nor must
anY gunshot be discharged within the distance of a

farter of a danish mile from the said islands. From
the above mentioned determinations the only exceptions
are such Cannon-reports, that come from Ships ofWar
Under the performance of the Royal Service. The
transgression of this regulation will be punished accor-
din

g to the edict dated 20th June 1849.

6. It is prohibited for every one without permis-
S]on to go on shore on the uninhabited islands in the

^nvirons and in the neighbourliood of the harbour (Ef-
sey5 Akurey etc). Irregularities or disturbances of

Us *™d, whereby the growth of the grass and the

leding of the birds could be damaged, will be ear-
^estly fined, which also will take place when they take
ballast there.

It is prohibited to take ballast on the ground

^
beach, belonging to the town, except on such piaces,

WlH be pointed out by the Policemaster. Throwing
Veiboard of the ballast must not at all take place on

!

G llarhour, and for the rest not be laid on other
P aces than such as will be pointed out by the Police
0r

Magistrate.

7*
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1855. 8. To the use of Wessels therewillbe, til further

orders, pointed out to them a water-pump, situated in

the eastern part of the town. As watermoney or pay-

ment for the water every Vessel shall pay for each

voyage V2 a rixdollar, when it is not above the burthen

of 20 danish commercelasts, but when the Vessels are

larger, then 1 rixdollar from each Vessel.

Given in the Policeoffice of Reykjavik, the 12th of

April 1855.

Apni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Grosserer-

societetet i Kjobenhavn, ang. Handels- og Told-

forholdene med Hensyn til Islands Handel med

Spanien. Khavn den 12. April 1855. — isi.Co-

piebog 1855, Nr. 139.

Efter at der, med Hensyn til, at det i Loven 0111

Skibsfart og Handel paa Island § 7 er fastsat, at

Kongen bestemmer, om og hvorvidt der af fremmede

Skibe, som tilhore en Stat, hvor danske Skibe eller

disses Ladninger ere underkastede hoiere Afgifter, end

om de horte hjemme i Staten selv, skal erlægges en

Tillægsafgift til Statskassen foruden den i bemeldte

Lovs § 6 fastsatte Afgift, naar de beseile Island, gjen-

nem Udenrigsministeriet i længere Tid har været fort

Underhandlinger med den spanske Regjering, i det Oie-

med, at bevæge denne til at ophæve eller i alt Fald

nedsætte den Differentialtold, som i Spanien erlægges

af islandsk Fisk, naar den indfores i danske Skibe,

mod at spanske Skibe fritages for den ommeldte, ved

Kundg. af 24. f. M. forelobig nærmere bestemte Tillægs-

afgift, har ovennævnte Ministerium nu meddeelt, at den

spanske Regjering vel paa det Bestemteste har nægtet

at ophæve den nysnævnte Differentialtold, men at Samme

er beskjæftiget med Undersogelser om, hvilke Posi-

tioner i de spanske Toldtariffer kunne nedsættes for at

fremme Skibsfart og Handel mellem Spanien og Dan-
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mark. Idet Udenrigsministeriet heri har .seet en Til- 1855.

boielighed fra Spaniens Side til at lette vore gjensidige

Handelsforbindelser, og man ogsaa i de senere Aar har

faaet mange værdifulde Beviser paa en umiskjendelig

Stræben hos den spanske Regjering i samme Retning,

Jdet nemlig fremmede Flag ikke mere betale hoiere

Skibsafgifter i spanske Havne end det nationale Flag,

°g Differentialafgifterne paa flere Artikler, navnlig og-

saa paa Fisk, som fores til Spanien fra andre Steder

end fra selve Fiskerierne, ere betydeligt nedsatte, har

bemeldte Ministerium henstillet til Indenrigsministeriet,

hvorvidt det maatte ansees tilraadeligt, med Hensyn til

de anforte Omstændigheder, allerede nu at indromme
det spanske Flag national Behandling i Island, naar

Spanien maatte vise sig tilboielig til at tilstaae vor

Handel og Skibsfart en lignende Concession, som Norge

allerede for flere Aar tilbage har opnaaet, nemlig at

enhver Havn i det danske Monarchi med Hensyn til

Udforselen af islandsk Fisk sættes lige med Produktions-

stedet, saa at de danske Handlende, naar de udfore

islandsk Fisk fra Havne her i Riget, fritages for den
1 de spanske Toldtariffer fastsatte hoiere Indforselstold,

end om Fisken indfortes direkte fra Island.

Da Ministeriet imidlertid ikke tiltroer sig tilstræk-

kelig Sagkundskab til fuldkommen at bedomme, hvilken

Interesse en Concession som den ovenfor antydede

kunde have for den danske Handelstand, skulde jeg,

forinden Videre i denne Anledning foretages, tjenstl.

udbede mig Grosserersocietets - Comitéens Yttringer i

denne Henseende behageligen meddelte, og tor jeg med
Hensyn til de ommeldte Underhandlingers Stilling for-

vente Svaret det snareste skee kan. — Indenrigsmini-

steriet den 12. April 1855.

Kongelig Resolution angaaende Althingets An- is. April.

øgende om Oprettelse af et Landvæsens-Institut
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1855. paa Island. Christiansborg Slot den 13. April

I^April. 1855. — Isl. Forestill, og Resol. Protok. 1855, Nr. 28. —
Sagens Forhandling i Althingets Session 1853 i Tioindi fra

aljungi Islendinga 1853, S. 50, 68-75, 150, 177, 368-390,

458—468, 667—670. Resolutionens Indhold optaget i kongl.

Bekjendtg. til Althinget 7. Juni 1855, II. 8.

I Forestilling 10. April fremstiller Indenrigsministeren

(P. G. Bang) Petition fra det i 1853 forsamlede Althing, for-

anlediget ved Andragender fra ThingSe Syssel og fra Kjosar

og Kjalarnes Repper om Oprettelse af et Landvæsens-Institut,

hvorved saavel theoretisk som praktisk Underviisning kunde

blive meddeelt i: I. a) Jordbundslære, eller Kundskab om
Jordbundens indre og ydre Natur og Beskaffenhed ; — b) Bo-

tanik, nemlig Kundskaben om Planterne, deres Natur og Nytte;

— c) Zoologi, især forsaavidt de sædvanlige Husdyr angaaer,

deres Natur, Legemsbygning m. m. ;
— d) Physik, forsaavidt

den angaaer Jordbruget, især den mechaniske Physik ; —
e) Engelsk eller Tydsk, foruden Islandsk, Dansk og Arith-

raetik. — II. a) Omgangen med Behandlingen og Benyttelsen

af de Redskaber, der ere nødvendige til Jordens Opdyrkning

og Forædling; — b) Jordens Behandling og Vedligeholdelsen

af Huse og Arbeidsredskabcr ; — c) Qva^gets Rdgt ; — d") rigtig

Behandling af Foder og Madurter; — e) Husholdningslære.

Som Indtægter til dette Institut troede Althinget at kunne

gjøre Regning paa Betaling fra Eleverne, ligesom ogsaa en

Deel af Renterne af Amternes oekonomiske Fond og af Thor-

chilii Legat paaregnedes anvendt til Understøttelser for de

mindre Bemidlede. En passende Gaard ventedes tillige udlagt

til Skolen, uden Afgift; et \ assende og rummeligt Hus maatte

opføres til Skolen, saavel for Lærerne som Disciplene; lige-

ledes maatte passende Gager til Lærerne bestemmes, og de

nødvendige Redskaber og Apparater anskaffes.

Den kgl. Commissarius, Amtmand Melsted, havde i sin

Betænkning yttret, at skjøndt det vilde være meget ønskeligt

om Island kunde erholde en vel indrettet Landvæsensskole,

saa maatte det dog under de nuværende Forhold og Omstæn-

digheder ansees for meget tvivlsomt, om der kunde komme
Noget ud af Althingets Petition, da det ikke havde anviist nogen

Ressource, hvoraf Udgiften kunde bestrides, men anholdt om*

at de hovedsagelig maatteudredes af Statskassen. Commissarius

havde saaledes henstillet denne Sag til Regjeringens Afgjørelse,

med Tilføiende, at ligesom det efter hans Formening vilde
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medfare en sand og væsentlig Nytte for Island, hvis en vel 1855.

organiseret Landvæsensskole blev oprettet der iLandet, saaledes 13. April.

tr«er han ogsaa, da han ikke tor forudsætte, at Regjeringen—«^^—
ubetinget vil gaa ind paa Althingets Petition, at man helst

maatte sbge at faa Skolen oprettet ved Indsamling af frivillige

Bidrag paa Island, ved Tilskud af Amternes oekonomiske Fonds,

ved dertil at henlægge en Deel af Renterne af det saakaldte

Thorchilii Legat, og endelig ved de Bidrag, som Regjeringen

muligen vilde yde til Sagens Fremme, naar den tørst ved Til-

veiebringelsen af nogenledes betydelige Pengemidler i Island

var bleven bragt i nogenlunde god Gang.

Ministeren bemærker forelbbig, at der i den senere Tid,

°g navnlig i de sidste 3 å 4 Aar, er vaagnet paa Island en

Interesse for Landvæsenets Forbedring, som vistnok fortjener

Opmærksomhed og Understøttelse. Denne Interesse er for en

Leel vækket ved, at unge Islændere have opholdt sig en Tid

i Danmark som Landvæsens-Elever, tildeels med Understbttelse

af det ved kgl. Resol. 25. Juli 1844 oprettede Understøttelses-

fond for Island, og af det kongl. danske Landhusholdnings-

selskab, som havde skjænket dertil efterhaanden et Antal

A gerdyrkningsredskaber. De unge Mænd havde ved deres

Tilbagekomst gjort Bonderne det begribeligt, hvilken Fordeel

det er at plbie Jorden, og tillige viist dem i Gjerningen, at

dette meget vel lader sig udtøre i Island. At de ikke have

udrettet mere, ligger deri, at de ikke have haft de fornbdne

Midler til at kunne komme i Besiddelse af en dertil passende

Gaard, g det kunde derfor være bnskeligt, at der kunde gives

en eller flere af de Dygtigste Leilighed til praktisk at vise

dytten af hvad de havde lært, og at overbevise Almeenheden

ved deres Exempel; dermed vilde det ogsaa udentvivl være

gavnligt at forbinde theoretisk Underviisning. „Derimod kan
en saa fuldstændig og mangeartet Underviisning, og det

dertil harende Apparat af Lærere og Hjælpemidler, som Al-

tinget i sin Petition har omhandlet, næppe ansees nbdvendig,

^etmindste under de forhaandenværende Forhold, medens paa

°en anden Side et paa en mere simpel Maade indrettet Institut,

hvorved der næppe vilde behbves flere Lærere end Forstan-

deren, naar denne var udrustet med tilbørlige Kundskaber,

vilde medfbre betydelig ringere Omkostninger, idet Hoved-

agaven da vilde blive, at skafte Vedkommende en passende

Gaard afgiftsfrit, da den praktiske Underviisning vistnok her

tør være Hovedsagen".

1
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1855. Imidlertid holder Ministeriet for, at det først og fremmest

IS. April. maa være Islændernes egen Sag at tilveiebringe de fornødne

Pengemidler til et Foretagende, der interesserer en saa stor

Deel af Befolkningen, og det maatte vel heller ikke være for-

bundet med uoverstigelige Vanskeligheder, at tilveiebringe disse

Midler ved frivillige Sammenskud, hvis Interessen for Sagen

er saa stor som Althinget forudsætter, især naar Regjeringen

aabnede Udsigt til under denne Forudsætning at ville støtte

Foretagendet, hvilket ogsaa stemte med de Principer, som

følges i Danmark med Hensyn til Agerdyrkningens Fremme.

Dette vilde kunne skee deels ved at tillade, at Bidrag dertil

ydedes af Amternes oekonomiske Fonds, deels ved at anvende

dertil Noget af Renterne af Understøttelsesfondet for Island,

hvis Capital nu er mellem 13 og 14000 Rd., deels endelig ved

at Regeringen søgte at erhverve Rigsdagens Samtykke til, at

der maatte overlades Vedkommende en Staten tilhørende Gaard

afgiftsfrit i nogle Aar. Derimod kunde Thorchilii Legat for-

mentligen ikke anvendes i dette Oiemed, da det kun er op-

rettet for Kjalarnes Thing, og alene bestemt til Understøttelse

og Opdragelse
<s
af de fattigste Bom af begge Kjøn,

indtil de selv kunne tjene deres Brød", til deres Con-

firmation, og det har heller ikke været Regjeringens Hensigt

at forandre denne Testators tydelig tilkjendegivne Villie, men

alene at sørge for, at denne kunde blive opnaaet saa fuld-

stændigt som muligt derved, at Børnene kunde blive oplærte

paa et Sted, hvor de ved Siden af Underviisning i Christen-

dommen kunne lære de almindelige til det islandske Landbo-

væsen og Bondeliv hørende Arbeider og Sysler, hvilket ganske

stemmer med den Plan, som blev fulgt ved den i Aaret 1791

stiftede Børneskole paa Hausastøoum, der bestod til 1812.

I Henhold til det Anførte indstilles:

I

«at det maatte behage Deres Majestæt allern.

at bifalde, at det i den Bekjendtgj oreise, soin bliver

at udfærdige angaaende Resultaterne af de af det

sidst afholdte Althing indgivne Betænkninger og Pe-

titioner, maa tilkjendegives Thinget, at Deres Maje-

stæt ikke har seet Dem i Stand til at gaa ind paa

sammes allerund. Andragende om Oprettelsen af et

Landvæsens-Institut paa Island paa den i bemeldte

Andragende foreslaaede Maade, men at der maa blive

givet Udsigt til, at Regjeringen, skjondt der ikke
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kan ventes tilstaaet nogen Hjælp af Statskassen til 1855.
det omhandlede Foretagende, vil understotte samme^TTT^^T

13. April.
paa anden passende Maade, naar samme maatte
kunne komme i Stand ved Privates Bestræbelser, og

Institutet iovrigt erholder en hensigtsmæssig Indret-

ning og Bestyrelse«.

[Kongelig Resolution]:

Vi bifalde allern., at det i den Bekjendtgj oreise,
Som bliver at udfærdige angaaende Resultaterne af de
a
* det sidstafholdte Althing indgivne Betænkninger og

Petitioner, tilkjendegives Thinget, at Vi ikke have seet

Os i Stand til at gaae ind paa Sammes allerund. An-
dragende om Oprettelsen af et Landvæsens-Institut paa
Island paa den i bemeldte Andragende foreslaaede

Maade, men at der maa gives Udsigt til, at Regjeringen,
skjondt der ikke kan ventes tilstaaet nogen Hjælp af
Statskassen til det omhandlede Foretagende, vil under-
stotte samme paa anden passende Maade, naar det
maatte kunne komme i Stand ved Privates Bestræbel-

^

er
» og Institutet iovrigt erholder en hensigtsmæssig

Udretning og Bestyrelse. — Christiansborg Slot den
13

- April 1855.

Kongelig Resolution ang. Althingets Petition om 13. April.

Vandring
i Gjaftoldeas Ydelse, og om Afskaffelse

af Mandtalsfisk. Christiansborg Slot den 13. April

1855. — Isl. Forestill, og Resol. Protok. 1855, Nr, 29.

Sagens Forhandling i Althingets Session 1853 i Tioindi fra
ajjungi Islendfnga 1853, S. 92, 176, 177-183,560-573,595-

, 777— 778. — Resolutionens Indhold er optaget i kongelig
ekjendtg. til Althinget 7. Juni 1855, n. 9.

* ^restilling 10. April bemærker Indenrigsministeren

\ "
G

- Bang), at Althinget havde i dets i 1853 afholdte Ses-

f
1

/
1 inc*givet allerund. Petition om: 1) at Gjaftolden i Gull-

lnga Syssel i Fremtiden maa oppebæres saaledes som i Kjose

5 og saaledes som i Landets andre Jurisdiktioner er Skik
°g Brug,

g 2) at Gjaftolden i Reykjaviks Jurisdiktion op-
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1855. kræves i Fremtiden efter samme Regel. — Amtmand Melsted

13. April, havde, som kgl. Commissarius, i sin Betænkning .yttret, at

-^r^'.'^— det vel er udenfor al Tvivl, at den Maade, hvorpaa Gjaftolden

hidtil er bleven oppebaaret i Gullbringa Syssel, er mindre

billig end den, der finder Sted i de andre Jurisdiktioner, og

at dette i lang Tid har givet Anledning til Misnbie, men at han

dog paa den anden Side troer, at det maa erkjendes, at den

Afgiftsforskjel, hvorover man besværer sig, ikke i sig selv er

trykkende eller betydelig, og at Flerheden af Yderne i Gull-

bringa Syssel, der, paa Grund af deres ringe tiendebare Lbse-

gods, ere frie for Skat, som undertiden kan være trykkende

nok for de Fattigere i andre Sysseler, meget godt ere i Stand

til at udrede den, ligesom det ogsaa synes lidet hensigtsmæs-

sigt at ophæve denne Afgift, som uden synderlig Uleilighed

har bestaaet i lang Tid, nu, da en almindelig Omordning ^
Skattevæsenet paa Island kan ventes iværksat, saasnart Om-

stændighederne tillade det. Hertil kommer endnu, at
t
,om-

endskjbndt den Indtægts-Forringelse for Kongens Kasse, sorfl

vilde bevirkes derved, at Petitionen blev taget tilfblge, ikke

er betydelig, kunde det dog under nærværende Omstændig-

heder have sine Betænkeligheder at indrbmme samme, da Al-

thinget ikke har paaviist eller kunnet paavise nogen anden

Indtægtskilde, hvorved den omhandlede Forringelse i Jorde-

bogs-Intraderne kunde blive dækket".

Ministeriet bemærker fbrst, at Grunden til Gjaftoldens for"

skjellige Beregning i Gullbringa Syssel, mod andre Steder,

ikke kan oplyses, men det kan neppe være nogen Tvivl under-
*

kastet, at samme har existeret saalænge Ydelsen selv har exi-

8teret, og at den nævnte Beregning oprindelig er indfbrt ifblge

Vedtægt. Der savnes i det Hele Oplysning om Oprindelsen

til den saakaldte Gjaftold, der imidlertid er meget gammel?

efter Nogles Mening endog fra omtrent Aar 1380, men det

antages dog i Almindelighed, at Ydelsen er opkommet derved
•

at man i sin Tid indgik et Slags F'orening om, at den is
"

landske Almue skulde være fri for verdslig og geistlig Tiltak

i alle en Marks og mindre Sager, imod at Enhver, som svarede

Tiende, skulde erlægge en aarlig Recognition til dem, der vare

berettigede til at oppebære Bbderne, hvad enten han havde

begaaet nogen forseelse eller ikke, hvilket formentlig nar

givet Anledning til Benævnelsen Gjaftold (Gavetold), idet den

saaledes blev ydet af Mange, som ingen Forseelse havde De'

gaael. Fbr Reformationens Indlbrelse tilfaldt den nævnte Re*
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cognition den geistlige og verdslige Øvrighed til lige Deling, 1855.
jaen- efter Reformationen Kronen alene, og for Tiden oppe- 13. April,
ajres Gjaftolden i Gullbringa Syssel og Reykjavik paa samme —^—

'

aade som Kongetienden, saaledes nemlig, at 5
6 af Afgiftens

el°b mdflyder i Statskassen, medens >/é oppebæres af Syssel-
manden og Byfogden som Administrationssalair. Uligheden
1 Skade for Beboerne i de nævnte Jurisdiktioner bestaaer
en

>
at paa disse Steder den, der tiender 1 Hdr. i Lb'sere,

etaler ligesaa meget i Gjaftold, som den, der tiender 9 Hdr.,
nemlig 10 Fisk eller 5 Alen 80 Sk. i Penge), medens paa
andre Steder Gjaftoldsydelsen beregnes efter et vist Forhold
* ^iendehundredernes Antal, hvorhos dog den, der svarer
akiftetiende (= 5 Hdr. j, skal betale ligesaa meget i Gjaftold
S

B

°m (len
> der tiender <J Hdr., nemlig 10 Fisk. Men uagtet

eregningen saaledes er ugunstigere i een Henseende for de
n*evnte Jurisdiktioners Vedkommende, er den i anden Henseende
gunstigere, idet der nemlig ikke svares Gjaftold af mindre end

Hdr., medens den paa alle andre Steder begynder med '.s

dr.
;

dette vilde imidlertid kun træfie 10 å 20 Personer, men
disse h6re da i alt Fald ogsaa til de fattigste Ydere. SkjSndt
galedes Billighed kunde tale for, at stille alle Ydere paa lige

1 kaar, maa Ministeriet finde det betænkeligt at gaa ind paa
etitionen

i Henhold til hvad Commissarius har anført, og
navnlig fordi det maa befrygtes, at der i saa Fald vilde
lndkomme en Mængde Petitioner om partielle Forandringer i

e islandske Skattevæsen, der, som for en stor Deel grundet

p
aa gammel Sædvane, hvilken endog er ikke lidet forskjellig

1 de forskjellige Dele af Landet, uden Tvivl indeholder flere

^aadanne Uligheder og Ubilligheder, der formentlig ikke ville

k

Unne ha>ves uden ved en ny almindelig Skattelov. Hertil
omnier, at ved den foreslaaede Forandring i Beregningsmaaden

Vl de Statskassens Indtægt formindskes med 150 til 200 Rd.
^arhg

j g Ministeriet maa holde for, at man, især nu, da Fri-
ai>del er indftrt paa Island, ikke vil kunne indlade sig paa

^°gensomhelst Nedsættelse i de der bestaaende Skatter og
gifter, uden at der paavises Midler til at dække den saa-
es opstaaende Forringelse i Indtægter, saalænge dette Land

1 e afgiver noget Bidrag ti! Statens fælles Fornodenheder,

^
en endog modtager et aarligt Tilskud af Staten, hvilken An-
uelse ogsaa er tiltraadt af Finansministeriet, med hvilket

( er er brevvexlet om denne Sag.

* Henhold til det saaledes Anfbrte indstiller Ministeren

:
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«at det maatte behage Deres Majestæt, allern.

at bifalde, at der i den allerh. Bekj en dtgj oreise, som

bliver at udfærdige angaaende Resultaterne af det

3idstafholdte Althings Betænkninger og Petitioner,

allern. maa tilkjendegives Althinget, at Deres Maje-

stæt ikke har fundet Anledning til at gaa ind paa

indbemeldte Petition «

.

[Kongelig Resolution]

:

Vi bifalde allern., at det i den allerh. Bekjendt-

gjorelsé, som bliver at udfærdige angaaende Resultaterne

af det sidst afholdte Althings Betænkninger og Peti-

tioner, tilkjendegives Althinget, at Vi ikke have fundet

Anledning til at gaa ind paa indbemeldte Petition. —

*

Christiansborg Slot den 13. April 1855.

17. April. Udenrigsministeriets Circulaire til samtlige

Amtmænd i Danmark, ang. Indskjærpelse af <tø

ældre Bestemmelser om Erhvervelse af latinske

Sopas. Khavn den 17. April 1855. — Gjenpart af

denne Circulair-Skrivelse er sendt til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island med Indenrigsministeriets Skrivelse 26. M^1

1855 {see nedenfor).

I Anledning af, at enkelte Skibe, som danske

Handlende have tilkjobt sig af russiske Undersaatter,

ere blevne opbragte og condemnerede som formentlig

russisk Eiendom af Admiralitetsretten i London, er den

kgl. Regjerings Opmærksomhed bleven henledet paa*

om der ikke ved nye reglementariske Bestemmelser

maatte kunne gives de krigforende Magter yderliget

formelle Garantier, at det nationale Flag ikke, som det

paastaaes, bliver misbrugt til at beskytte fjendtlig

Eiendom.

Udenrigsministeriet har ikke kunnet overbevise sig

om Nødvendigheden af saadanne nye Bestemmelse^

men maa paa den anden Side dog erkjende, at en ved

1855.

13. April.
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de senere Begivenheder ikke bekræftet Forudsætning, 1855.
at de krigforende Magter i den nærværende Sokrig vilde i*. April.

m°d den neutrale Sofart iagttage en mindre streng

^emgangsmaade end tidligere, navnlig fra Englands
Slde, er skeet, muligen kan i enkelte Tilfælde have
foranlediget en mindre streng Fortolkning af de alt be-

jaende og formentlig i og for sig aldeles fyldest-

Siorende Lovbestemmelser i ovennævnte Henseende,
tøan har derfor troet, at de yderligere Garantier, som
det til Sikkerhed for det danske Flag i Almindelighed
r ^agtpaaliggende at give, allerede ville være tilstede,

naar det for Fremtiden strengt paasees, at de i For.
af

4. Mai 1803 til Erhvervelse af' kgl. latinske Sopas
foreskrevne Beviisligheder tilveiebringes, forinden Passet

udfærdiges eller fornyes, og navnlig at ikke noget

*°Pas udstedes eller fornyes for et Skib, om hvis danske

Nationalitet der kan være mindste Tvivl.

Idet jeg i Henhold til Ovenstaaende tillader mig
at henlede (Tit.) Opmærksomhed paa Nødvendigheden
a
[

e» noiagtig Efterlevelse af de i ovennævnte Forord-
mn

g angaaende kgl. latinske Sopas indeholdte Bestem-
melser, maa jeg specielt anmode (Tit.) om, behagelig

ville indskjærpe de lokale Ovrigheder, hvem det paa-
gger at udfærdige Skibs-Certifikater, ikke at udfærdige

n°get Certifikat for et Skib, hvis Eier forinden den

j^rværende Sokrigs Udbrud, o: forinden den 29. Marts
• A., har været domicileret (hvorunder indbefattet, at
edkoiuinende har faret under en af de krigforende

Magters Flag) i en af de krigforende Stater, og forst
^ftei dette Tidspunkt enten har erhvervet Borgerskab

!

Danroark, eller, ved at vende tilbage til sit Fædre-
and

> paany er indtraadt i det undersaatlige Forhold,
1 hvilket han tidligere har staaet til Hans Majestæt.

Jeg benytter denne Leilighed til at tilstille (Tit.)

anketter til de latinske Sopas (Litr. . . . Nr. . . .),

hgemed et tilsvarende Antal Blanketter til Skibs-
ertifikater. — Udenrigsministeriet den 17. April 1855.
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1855. Kongelig Confirmation paa Pastor Sigurd Arna-
ApnL sons DiSpoSition eller saakaldet Bænkegave-Akt

til Fordeel for hans Hustru. Khavn den 18. April

1855. — Efter Concept i det islandske Departement Nr.

20 — 1855. — Bilaget efter en af Trans) ateur Thorl. Gu&m.

Repp verificeret Copie.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: At eftersom

hos Os allerund. er bleven ansogt og begjært Vor allern.

Confirmation paa den af afgangne Sognepræst Sigurd

Årnason af Vioivollum inden Thingfte Syssel under Nord-

og Ost -Amtet i Vort Land Island under 29. Septbr.

1827 oprettede og herved in originali heftede Disposi-

tion, eller saakaldte Bænkegave-Akt, hvoraf er ind-

leveret en ligelydende verificeret Gjenpart, saa ville Vi for-

nævnte Dokument i alle dets Ord, Clausuler og Punkter,

saaledes som det her findes, allern. have confirmeret

og stadfæstet, ligesom Vi og herved confirmere og stad-

fæste samme.

Forbydende Alle og Enhver mod det, som for-

skrevet staaer, Hinder at gjore. — Givet i Vor kgl-

Residentsstad Kjobenhavn den 18. April 1855 ^

[ad mandatum].

[Bilag].

(>areo su alg6oa gucdoms råostjorn hefir i mniuifl

einstæoingsskap utvalio og åkvaroao mer til sioari ekta-

kvinnu mina niiverandi hjartakærustu briiour, j6mft'u

Valgeroi Magniisdottur, sem hefir af sannri kærleiks

dyg& gefio sig i ektaskapar félag meo mer æfilångk

mer til aostocar og yndis, J>å lysi eg jyvi her i heyrafldi

hljooi, fyrir J>essari heicurlegu bniokaups samkomu, eins

') ved det islandske Departements Breve 26. April 1855 an-

vises 16 Rd. 80 Sk. som Gebyr for denne Confirmation,

hvoraf 13 Rd. 48 Sk. udgjorde den kgl. Kasses Andeel*

og 3 Rd. 32 Sk. tilfaldt Seminariefondet. Isl. Copiebog

1855, Nr. 193-194.
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°g ollum ofcrum, er lesa og heyra bréf J)etta: ab eg gef 1855.
nni her ab bekkiargjof undan niinum erfinejum TTT^T

iorbina *
18, A PnlJ

.
^-aupang meb Kaupångsseli

,
liggjandi innan

yjatjarbar i Aungulstaba hrepp, Jjrjåtigir hundrub ab
yueika, meb allri landeign, hiisum, herlegheituni og

lt5kuni
> sem fcessari jorb fylgja eiga ab logmåli réttu;

skal hun behalda J)essari jorb, sem atolulausri eign, auk
^lmingafelags, ab mer libnum; en burtkallist hun å

Jindan mer, ån J>ess okkur verbi Mfserfrogja aubib, fellur

ssi gafa til min aptur, og hennar erfingjar hafa einasta

vænta ePtir hana jafngildis J)ess, ebur sama, sem
Un nii innfærir i bii mitt, og hennar fullkominn um-

jaba
g eigindoms réttur yfir tébri jorbu tilfellur henni

ym vib mitt fråfall. Er bessi gjof mitt afla- en ekki
erfta-fé.

^rafnagili i Eyjafirbi staddur å niinn fæbingar dag
Septembr. 1827.

Sem vottar:

Briem. J. Jonsson.

Sigurbur Årnason.

(L. S.)

Indenrigsministeriets Circulaire til Stiftamt- 19. April

fanden og Amtmændene i Island, ang. national

ehandling af preussiske Skibe i islandske Havne,
^havn den 19. April 1855. — isl. Copiebog 1865,

den herværende kgl. preussiske Gesandt har

st&nd'

01
^ ^ 61 ind™mmet det danske Flag fuld-

i TT
^ na^ona' Behandling i preussiske Havne, ville,

pre

enh°Id tn Ministeriets Bekjendtgjorelse af 24. i f. M.,

So^

USsis^e Skibe i islandske Havne være at behandle

om)
natl0nale

> saa at den i bemeldte Bekjendtgjorelse
handlede

Tillægsafgift af 2 Rd. pr. Commercelæst
vke tør afkræves dem.



112 Indfnrm Circ. ang. preussiske Skibe.

19. April.

1855. Hvilket tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden (Amt-

manden) i Forbindelse med Ministeriets Skrivelse af

28. i f. M. til behagelig Efterretning og fornoden Be-

kjendtgjorelse, med Tilfoiende, at Sysselmanden paa

Vestmanno (paa Isafjord — i Sondermula Syssel) er

herom direkte underrettet. — Indenrigsministeriet den

19. April 1855 K

19. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Indkjflb af nogle Utensilier m. v. til fflSSrnvalla

Kirke. Khavn den 19. April 1855. — isi. Copieb.

1855, Nr. 155.
.

Efter at Ministeriet i Anledning af Hr. Amtmandens

af 31. Decbr. 1853 derom fremsatte Forslag, ved Skrivelse

af 30. Mai f. A. havde tilladt, at der anvendes 23 Rd*

til Maling af Modruvalla Klosterkirke, og derhos til-

kjendegivet, at der ikke kunde meddeles Tilladelse til

den ligeledes af Dem foreslaaede Anskaffelse af tre

Lysekroner og fire Messingstager, forinden Overslag

over de hertil medgaaende Omkostninger blev indsendt,

har De i Skrivelse af 2. Januar d. A. yttret, at Prisen

paa disse sidstnævnte Gjenstande naturligviis vil rette

sig efter deres Qvalitet og Storrelse, samt at det, da

de maa indkjobes i Danmark, ikke er Dem muligt med

Sikkerhed at calculere, hvad de ville komme til at

koste, hvorfor De har anholdt om, at det maa paa"

lægges vedkommende Departementsdirekteur eller en af

de i det islandske Departements Expeditionscontoir an-

satte Embedsmænd at foranstalte Indkjobet saavel a*

Lysekronerne som afMessingstagerne forKirkens Regning'

og at besorge samme opsendte til Stedet i Sommer med

') Det samme Cireulaire er ogsaa under samme Datum a*"

gaaet til Amtmanden over Færtferne. Isl. Copiebog sst

Nr. 154.
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en bekvem Skibsleilighed, tilligemed de Farvematerialier, 1855.
til hvis Indkjob den ovennævnte Sum er bevilget, nemlig T^T^T
QO "p^i T>i i

April.
rå. .bleghvidt, som heller ikke skulle kunne erholdes

Paa Island, hvorhos De endelig har begjært Tilladelse

W at maatte udbetale Arbeidslonnen ved Kirkens Maling
af sammes Midler, da de bevilgede 23 Ud. ville med-
gaae til Indkjobet af Bleghvidt.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

leddele, at der fra Ministeriets Side ikke haves Noget
llriod, at Arbeidslonnen ved Kirkens Maling udredes af

Kirkens Midler, hvorimod man ikke har fundet Anled-
ning til at foranstalte Indkjobet af de ommeldte 92 Pd.

Bleghvidt, men maa overlade Dem at foranledige samme
anskaffet paa samme Maade som tidligere er skeet
lf°lge 6. Udgiftspost i det af Dem aflagte Regnskab
°ver Reparationsarbeidet ved Kirken, Bilag Nr. 13, hvor

3 Foustager Bleghvidt sees at være afleverede af Faktor

Moller paa Oefjord til Administrator Danielsen. Lige-

saalidt finder Ministeriet sig foranlediget til at befatte

S1g med Indkjobet af de omhandlede Lysekroner og

Messingstager, da det ikke kan antages at være for-

hunden med nogen særdeles Vanskelighed at erhverve

Oplysning om Prisen paa disse Gjenstande gjennem de

Handlende paa Oefjord, og da man alene paa Stedet

^ være i Stand til at meddele de fornodne Oplysninger
0]u sammes Qvalitet og Storrelse ;

og maa det saaledes

have sit Forblivende ved Ministeriets Resolution af

30. Mai f. A., hvorefter det maa bero med Anskaffelsen
af de heromhandlede Gjenstande indtil Overslag over
de dertil medgaaende Omkostninger bliver indsendt. —
Udenrigsministeriet den 19. April 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 19. April.

manden over Island, angaaende Statskassens For-

rentning af Umyndiges og Stiftelsers Midler.

xri. B. 8

1
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1855. Khavn den 19. April 1855. — Isi. Copiebog 1855,

19. April. N r. 157.

Finantsministeriet har under 12. d. M. tilskrevet

Indenrigsministeriet saaledes:

«I Overeensstemmelse med Loven af 28. Marts

d. A. om den svævende Statsgjæld modtages Umyndiges

Midler og offentlige Stiftelsers Midler herefter i Stats-

kassen ikkun til 3 pCt. aarlig Rente, og for ingen

Umyndig eller Stiftelse modtages under 100 Rd. i nogen

Indbetaling til Forrentning af Statskassen. Det er en

Selvfolge, at disse Bestemmelser, uagtet de efter Lovens

Indhold skulle være gjeldende fra 1. April d. A., dog

for de Umyndiges Midler og offentlige Stiftelsers Midler,

som indbetales i Islands Jordebogskasse, forst komme

til Anvendelse fra den Tid, da Stiftamtmanden og Land-

fogden i Island have erholdt Kundskab om de ind-

trædende Forandringer. Finantsministeriet finder sig

derfor foranlediget til herved tjenstl. at anmode Inden-

rigsministeriet om, behageligen snarest muligt at til-

kjendegive disse Embedsmænd det Fornodne, for at det,

fra den Tid Tilkjendegivelsen kommer dem tilhænde,

kan blive paaseet, deels at ingen Kapitaler under 100

Rd. for nogen Umyndig eller Stiftelse modtages i Jorde-

bogskassen til Forrentning, deels at Landfogden af de

fra samme Tid indbetalte Kapitaler ikkun beregner og

udbetaler 3 pCt. aarlig Rente; hvoraf folger, at der i

Landfogdens Regnskaber blive at optage tvende nye

Afdelinger, een for Umyndiges Midler å 3 pCt. og een

for offentlige Stiftelsers Midler å 3 pCt.

Om hvilken Dato der saaledes bliver Grændsen

for Indbetalingerne efter de hidtil gjeldende Regler,

udbedes Efterretning behageligen meddeelt».

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden dette

til behagelig Efterretning og Iagttagelse, samt Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende i Sonder-Amtet, skulde jeg,

næst at bemærke, at saavel Landfogden i Island som
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Amtmændene i Vester- samt Nord- og Ost -Amtet 1855.
under D. D. ere herom underrettede, og idet tillige et'TJPT^T
A nt i p

& 8 19. April.
-n-mai JiiXemplarer af den ovennævnte Lov, saavel som
af de deri paaberaabte Love af 19. April 1850, 25.

Novbr. 1851, 7. Januar 1853 og 8. Decbr. s. Av, ved-
lægges, lige tjenstl. have Dem anmodet om, at ville

meddele Ministeriet den af Finantsministeriet begjærte

Underretning om den Dato, som ifolge heraf bliver

Grændsen for Indbetalingerne efter de hidtil gjeldende

Regler. — Indenrigsministeriet den 19. April 1855 K

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 20. April,

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Betaling af Amts-Repartitionsfondet for anskaffede

Jordemoder - Redskaber. Khavn den 20. April

1855. — Isi. Copieb. 1855, Nr. 161.

Efter at det ved Justitsministeriets Skrivelse til

Sr. Amtmanden af 14. August f.A. var blevet bestemt,
at et Belob af ialt 45 Rd. 18 Sk. , som her var for-

anstaltet udbetalt til den kgl. Fodsels- og Pleiestiftelse,

s°ni medgaaet til Anskaffelsen af Jordemoder-Redskaber
m

- v. til Jordemoder-Eleverne Helga Egilsdatter og
Bj°>g Hildibrandsdatter fra Nord- og Ost-Amtet, vilde

Va3re at refundere ved en lige Sums Indbetaling af be-
meldte Amts Repartitionsfond i Islands Jordebogskasse,
**** Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 31. Decbr.

A.., næst at bemærke, at de ommeldte Fruentimmer
eie

i sin Tid nedsendte hertil i den Forudsætning, at

-^nitsrepartitionsfonden, saaledes som tidligere har været
1 fældet, ikkun vilde have at udrede Fragt og Passage
0r disse Læredottre, men at de selv maatte bære alle

) under samme Datum ere Skrivelser af samme Indhold fra

Indenrigsministeriet afgaaede til Landfogden og Amtmændene
1 Vester- samt Nord- og Oster-Amtet. Isl. Copieb. sst.

Nr
- 158-160.

8*
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1855. ovrige med deres Ophold paa Stiftelsen forbundne Om-
20. April, kostninger, uden forsaavidt de nyde fri Underviisning

og Kost, indberettet, at De med Hensyn hertil indtil

Ministeriets nærmere Resolution indlober, har stillet Re-

fusionen af de ovennævnte Belob i Bero.

Da imidlertid de omhandlede Udgifter, som den

Hr. Amtmanden ved foranforte Skrivelse fra Ministeriet

tilstillede Gjenpart af den fra Fodselsstiftelsen indlobne

Regning udviser, væsentligt ere medgaaede til Anskaffel-

sen af saadanne Instrumenter, som efter Fodselsstiftel-

sens Erklæring ansees nodvendige for de ommeldte

Fruentimmer, for paa tilborlig Maade åt kunne udove

Jordemoderkonsten i Island, hvorhos de erklærede, at

de selv ikke vare istand til af egne Midler at afholde

disse Udgifter, fandt Ministeriet sig foranlediget til, paa

samme Maade som tidligere er skeet i lignende Tilfælde

for andre Jordemodre, navnligen fra Sonder-Amtet, at

bevilge Udbetalingen af den nævnte Sum, imod Refusion

af vedkommende Amtsrepartitionsfond, hvorhos be-

mærkes, at da det af Fodselsstiftelsen var oplyst, at

Fruentimmeret Helga Egilsdatter ved sin Ankomst hertil

var aldeles blottet for Ressourcer til at kunne afholde

endog de blot uomgængelige Fornodenheder, troede

man ikke at kunne nægte Stiftelsens Kasse Refusion

af de i den foranforte Sum indbefattede 11 Rd. 18 Sk.,

der vare af Stiftelsens Kasse forskudsviis foreskudte

til Afholdelse af de i Regningen ommeldte Fornoden^

heder.

Idet Ministeriet derfor ikke finder sig foranlediget

til at fravige den i Ministeriets ovennævnte Skrivelse

givne Ordre til bemeldte Belobs Refusion af Amts*

repartitionsfonden, hvilken saaledes forventes iværksat

snarest muligt, formenes der iovrigt at være Anledning

til at lade de Fruentimmer, som for Fremtiden ned-

sendes hertil for at lære Jordemoderkonsten, betyde,

at de under deres Ophold paa Stiftelsen selv have at

sorge for deres Klæder, Vadsk og andre Fornodenheder,



Justitsm. Skriv. ang. Jordemoder:Rbdskaber. 117

idet det forommeldte Tilfælde maa antages at hidrore 1855.

fra
5 at saadant ikke har været den Paagjeldende til-

"""^P^^j
strækkeligen bekjendt ved hendes Afreise fra Island. —
Justitsministeriet den 20. April 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 20. April,

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Udsalg af for-

mentlig bedærvede Varer. Khavn den 20. April

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 162.

I Anledning af den med Hr. Amtmandens behage-

de Skrivelse af 22. Januar sidsti. hertil indkomne Be-

sværing fra Repstyreren og nogle Bonder paa Melrakka-

sletten, over Udsalget af formentligen beskadigede Ærter

ved Kjobmand C. Thaaes Handel i Raufarhavn, skulde

jeg tjenstl. anmode Dem om, behageligen at ville til-

kendegive Andragerne, at der saa meget mindre er

funden Anledning til at foretage Noget i Anledning af

fornævnte Klage, som samme er af de efter Syssel-

mandens Foranstaltning udmeldte Synsmænd fundet

ugrundet, forsaavidt den gaaer ud paa, at der skulde

v*re blevne solgte forfalskede Fodevarer. — Indenrigs-

ministeriet den 20. April 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 20. April,

over Nord- og Oster-Amtet, angaaende Bopæl for

Sysselmanden i Skagafjords Syssel. Khavn den

20. April 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 163.

At Ministeriet efter Modtagelsen af de i Hr. Amt-

mandens behagelige Skrivelse af 22. Januar sidsti.

indeholdte Oplysninger Intet vil have imod, at Syssel-

maud i Skagafjords Syssel, Kammerraad Christiansson,

fremdeles indtil videre bliver boende paa Hofsos Handel-

sted, det meddeles Dem herved tjenstl. til behagelig

Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende. —
Udenrigsministeriet den 20. April 1855.
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1855. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

20. April, over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Anskaffelse af et Jordemoder-Bestik. Khavn den

20. April 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 164.

At der fra Ministeriets Side Intet haves imod, at

der, overeensstemmende med Hr. Amtmandens Indstil-

ling i behagelig Skrivelse af 4. Febr. sidsti., anskaffes

et Jordemoderbestik til Jordemoder Thorgerdur Jons-

datter af Oefjords Syssel, og at det dertil medgaaende

Belob afholdes af Amtsrepartitionsfonden og opfores

blandt de til Jordemodervæsenet medgaaende Udgifter,

det meddeles Dem herved tjenstl. til behagelig Under-

retning. — Justitsministeriet den 20. April 1855.

23. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til den kongl.

Commissarius ved Althinget, Amtmand Påll Mel-

sted, ang. Beseilingen af Krossvik paa Akranes.

Khavn den 23. April 1855. — bl. Copiebog 1855,

Nr. 175. — Islandsk: Tioindi ura stj6rnarmålefni Islands

I, 55. Jfr. Tio. fra alfingi Islendinga 1855, S. 53. 451-467.

540-557. 774—776.

Som Hr. Amtmanden bekjendt, er den senest ved

allerh. Resolution af 2. Marts 1853 1 givne specielle Til-

ladelse til Beseiling af Stedet Krossvik paa Akranæsset

i Islands Sonder-Amt udloben med Aaret 1854.

Det er derfor kommet under Overveielse i Mini-

steriet, om den nævnte Beseilingstilladelse nu atter

kunde være at fornye. Saadant er imidlertid hverken

fundet nodvendigt eller hensigtsmæssigt. Den væsent-

ligste Fordeel, som den meddelte specielle Beseilings-

tilladelse af bemeldte Sted hidtil har ydet Indbyggerne

af de paagjeldende Distrikter, vil nemlig nu opnaaes

ved den i Plakat 19. Mai f. A. de faste Handlende

i Island givne Adgang til at beseile andre Steder paa

Kysten, udenfor de autoriserede Handelsteder, og deels

3
) see Indenrig8min. Bekjendtg. 4. Marts 1853.
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dertil transportere Varer, deels sammesteds at afsætte 1855.

visse Varer m. v. Vel var der efter de tidligere spe- ^Tap^.
eielle Beseilingstilladelser siden 1850 ogsaa givet danske

Spekulanthandlere Adgang til at beseile det nævnte

Sted i Juni Maaned til Handel, hvilken Tilladelse nu

bortfalder, men der er saa meget mindre funden An-

ledning til nu at fornye denne aldeles specielle og

temporaire Tilladelse, som derved vilde opstaae en

Ulighed mellem de fremmede og de indenlandske Speku-

lanthandleres Stilling i Island, der næppe vilde være

ganske stemmende med de i Loven af 15. xVpril f. A.

fulgte Principer, medens der dog paa den anden Side

ikke efter bemeldte Lov kan være Tale om at admit-

tere Fremmede til Handel paa andre Steder i Island

end de autoriserede Handelspladser.

Med denne Ministeriets Anskuelse har jeg troet

at burde gjore Hr. Amtmanden som kgl. Commissarius

bekjendt, for det Tilfælde, at Sporgsmaal herom muligen

kunde blive reist paa det forestaaende Althing. —
Indenrigsministeriet den 23. April 1855.

Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt- 23. April.

banden over Island, angaaende Finantslovens

Anvendelse. Khavn den 23. April 1855. —
Ii3l« Copieb. 1855, Nr. 177.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtmanden et

Exemplar af den under 28. i f. M. udkomne Finants-

lov for Finantsaaret 1855—56, samt Afskrift af det til

bemeldte Lov henhorende Underbilag, forsaavidt ved-

kommer Island, skulde man i det Hele henvise til de

1 Departementets Skrivelse af 15. April 1851 i lignende

Anledning fremsatte Bemærkninger, navnligen med

Hensyn til:

at samtlige i hvert Aars Finantslov opforte Gager

°g Emolumenter for Embedsmænd og Betjente ville

u<len nogen Afkortning være at udbetale Vedkommende

^ed de for hver især opforte Belob, uden nogen særlig
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1855. Udgiftsordre og uden Hensyn til, om Gagerne i Finants-

^T^T^x loven maatte være opforte med et storre eller mindre
23. April. ,

r

Belob end tidligere; hvorhos bemærkes, at der til den

som Landphysikus i Island Constituerede ikke kan være

at udbetale det den sidst ansatte Landphysikus tillagte

personlige Tillæg af 300 Ud., forinden nærmere Ordre

herfra meddeles.

at der for Fremtiden ikke vil kunne anvises Gage-

udtællinger for islandske Embedsmænd af Finanshoved-

kassen for andre Belob end dem, som paa den Tid,

Reqvisitionen skeer, ere ifolge det Foranforte forfaldne

til Udbetaling.

Idet man derfor tjenstl. skulde have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, behageligen at ville tilkjendegive

Vedkommende det Fornodne i Overeensstemmelse her-

med, undlader man ikke at tilfoie, at Landfogden i

Island under D. D. er meddeelt fornoden Underretning

i bemeldte Henseende, ligesom Notits derom ogsaa er

afgaaet til de ovrige Amtmænd i Island for eget og de

i disse Amter ansatte Embedsmænds Vedkommende. —

-

Det islandske Departements Expeditions-Contoir den

23. April 1855 K

23. April. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden over Island, ang. Betingelser

for at stilles til Afgangsprøve ved Latinskolen.

Khavn den 23. April 1855. — hl. Copiebog 1855,

Nr. 183.

I behagelig Skrivelse
%

af 21. Februar sidsti. har

Hr. Stiftamtmanden og Deres Hoiærv., i Anledning af

et af forhenværende Elev af Reykjavik Latinskole, Pal

Palsson, som i Skoleaaret 1852—53 forlod Skolen og

under samme Datum ere Skrivelser af samme Indhold af-

gaaede fra det islandske Departement til Amtmændene i

Island og til Landfogden. Isl. Copieb. sst. Nr. 178— 180.
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begav sig til Kjobenhavn, men efter sin Tilbagekomst 1855.

^1 Island i Sommeren 1853 ikke atter indtraadte som ^^T^r
, £0. iipriit

lev
5 i afvigte Sommer indgivet Andragende om at

tøaatte indstille sig til den forelobige Afgangsprove ved
Skolen, ved at indsende trende Supplikanten af Dr.
med. Hjaltalin, Andragerens Fader og Sysselmanden
for Skaptafells Syssel meddelte Attester, henstillet Sagen
til Ministeriets Afgjorelse, idet De derhos har bemærket,
at De ikke have troet at kunne meddele den ansogte

Tilladelse, da de producerede Attester ikke forekomme
eni fyldestgjorende overeensstemmende med dette Mi-

nisteriums Bekjendtgjorelse af 13. Mai 1850 § 12 K

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at me<Mele: at Ministeriet ogsaa for sit Vedkommende
^aa dele den af Ephoratet udtalte Anskuelse, og at

saaledes ikke findes Anledning til at bevilge det

asogte. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-
V£esenet den 23. April 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 23. April.

°Ver N°rd- og Oster-Amtet, ang. Maal- og Vægt-

^skaber til Oefj ords Syssel. Rhavn den 23. April

$55. — isl< Copieb. 1855, Nr. 184.

Hr. Amtmandens Begjæring i behagelig

øvelse af 21. Oktbr. f. A. opsendes hermed til Op-
^Jaring som Inventarium ved Oefjord Sysselmands-
^bede de paa vedlagte Fortegnelse anforte Maal- og

^"-Redskaber 2
, hvorhos man bifalder Deres Ind-

lN
See for Islands Vedkommende Underviisningsplan 30. Juli

1850.

lsse Maal- og Vægt-Redskaber vare som folger:

1 4 Lpds. Bismer med Messinglod.

* 2 do. do. med do.
1 Jernalen.

1 een Pots Tinmaal uden Laag.
1 halv Pots do.
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1855. stilling om, at de i Deres omhandlede Skrivelse om-

meldte, ved Sysselmands-Embedet beroende ældre Vægt-

Redskaber blive bortsolgte ved offentlig Auktion, i hvilken

Henseende De derfor anmodes om behageligen at ville

foranstalte det Fornodne. — Indenrigsministeriet den

23. April 1855.

24. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Opsigelse B$

Administration. Khavn den 24. April 1855. -r-

lsl. Copieb. 1855, Nr. 190. - Jfr. I>j6o61f. VIII, 46-47 ;
Nor&ri

III, 38 -39.

Efter at Ministeriet, med Hensyn til at Hr. Amt"

manden ved Skrivelser af 9. Septembr. og 23. Oktbr.

havde indberettet, at der, da Administrator for Thingore

Klostergods, R. M. Olsen, som Eier af Jorden Thing'

ore, tilegner sig forskjellige Rettigheder, nemlig deels

nogle Drivrettigheder, deels det saakaldte Vididals'

fjeld, der formentligen tilhorer Klosterets Jorder, °£

han ei frivilligen har villet frafalde sine Prætensionel

med Hensyn til bemeldte Rettigheder, vilde blive afl"

lagt Sogsmaal imod ham i denne Henseende, samt ^

De derhos havde fundet Dem foranlediget til af denfle

Grund at opsige ham Administrationen til næstkommende

Fardag, i Henhold til den for ham i sin Tid udfærdig^

Instruktion, ved Skrivelse af 2. Decembr. f. A. havde

anmodet Dem om at stille Udforeisen af den omband"

lede Opsigelse i Bero, indtil Sagens endelige Udfø^

kjendes, da det derefter vilde komme under nærmere

1 een Pægels Tinmaal.

1 halv Pægels do.

1 Skjæppemaal.

1 8 Pots Kutting med Skaft.

1 4 Pots do. med do.

Det Hele belbb, iberegnet Indpakning og Transport,
11

26 Rd. 4 Mk. 2 Sk. (Isl. Depart. Jouin. 5, Nr. 315)
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Overveielse, hvad der i bemeldte Henseende kunde 1855.
Være at foretage, har De i Skrivelse af 8. Febr. sidsti.^-^^^riT
ideelt, at det ei er muligt at stille Udforeisen af '

P *

'

<kn ommeldte Opsigelse længer i Bero, da De, i Hen-
hold til den Amtmanden ved Olsens Instruktion med-
delte Bemyndigelse til at opsige ham, alt inden Mod-
tagelsen af Ministeriets forommeldte Skrivelse havde
antaget en anden Administrator for Thingore Kloster-

Sods, Repstyrer og Althingsmand Jon Jonsson, som
tl]lige havde stillet Sikkerhed for de ham betroede

°Ppeborsler.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

leddele, at jeg vel under de forhaandenværende Om-
stændigheder ikke finder tilstrækkelig Anledning til at

fordre den omhandlede Opsigelse, der iovrigt, indtil

Sagen er endelig afgjort, vil være at betragte som en

f°rel6big Dispensation fra den omhandlede Bestilling,

kaldt tilbage, men at det dog alvorligen maa misbilliges,
a -De ikke, saaledes som stedse har været iagttaget
saavel i Nord- og Ost-Amtet som i de andre Amter,
uaar Sporgsmaal har været om Opsigelse af en Ad-
ministrator af lignende Aarsager, har forelagt Ministeriet
a§en, forinden De skred til at opsige ' Administrator

0lse«3 da der ikke i dette Tilfælde skjonnes at have

^
aeret nogen saadan paatrængende Nodvendighed for-

aanden, som kunde retfærdige]ore Anvendelsen af den
mtmanden for saadanne Tilfælde betroede extra-

0l(iinaire Myndighed, hvorfor man maa have Dem an-

modet om at bruge en bedre Conduite i Fremtiden,
0rsaavidt lignende Tilfælde maatte indtræffe. — Inden-

ri
8sministeriet den 24. April 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Admini- 24. April.

strator Runolfur Magnus Olsen til Thingore Kloster,

angaaende hans Dispensation fra Klosterets Ad-
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1855. ministration. Khavn den 24. April 1855. r

^r^pdT Is1, CoPieb -
l855

>
Nr

-
191

•

Efter at Ministeriet, i Anledning af en afHr. Ad-

ministrator i trende direkte hertil indkomne Skrivelser

fremfort Besværing over, at Amtmanden over Nord"

og Ost-Amtet, i Anledning af en mellem Dem og den

kgl. Kasse opstaaet Eiendomstrætte, betræffende nogle

Drivrettigheder og det saakaldte Vididalsfjeld, havde

opsagt Dem Administrationen fra næste Fardag, i Skri-

velse af 2. Decbr. f. A. havde meddeelt Dem, at Amtet

under s. D. var tilskrevet om at stille Udforeisen &t

den omhandlede Opsigelse i Bero, indtil Sagens ende"

lige Udfald kjendes, da det derefter vilde komme under

nærmere Overveielse, hvad der i bemeldte Henseende

kunde være at foretage, har bemeldte Amtmand i Skri-

velse af 8. Febr. sidsti. meddeelt, at det ikke længer

er muligt at stille Udforeisen af den ommeldte Opsigelse

i Bero, da han alt i Henhold til den ham ved Deres

Instruktion til Opsigelsen givne Bemyndigelse har an-

taget en anden Administrator.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke herved &
meddele, at Ministeriet under de forhaandenværende

Omstændigheder anseer det rettest, at De dis pen'

s er es fra Administrationen af Thingore Klostergods*

saalænge den ommeldte betydelige Eiendomstrætte ver-

serer mellem Dem og det Beneficium, hvoraf De

haft Administrationen, og at man forsaavidt har bi-

faldt den skete Opsigelse, men at det iovrigt, naa1

Eiendonistrætten i sin Tid er endeligen afgjort, vil koninie

under nærmere Overveielse, hvorvidt Administrationen

forsaavidt De da maatte onske saadant, atter vil kunfle

overdrages Dem, og er Amtet under D. D. tilskrevet

det i saa Henseende Fornodne. — Indenrigsministeriel

den 24. April 1855.

24. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Opforelse af Kirkjub*
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Klosters Kirke. Khavn den 24. April 1855. -

Isl. C°pieb. 18.55. Nr. 192

1855.

24. April

Efter at have modtaget de i Hr. Stiftamtmandens
behagelige Skrivelse af 27. Febr. sidsti. meddelte yder-
igere Yttringer angaaende den foreslaaede Ombygning
af Kirkebæ Klosterkirke i Skaptafells Syssel, tilligemed

det dermed indsendte nye Overslag over de Omkost-
ninger, som antages dertil at ville medgaae, har Mi-
Osteriet anseet det for rettest, at Udforeisen af det

t

ero,nhandlede betydelige Bygningsarbeide, der under
lx,gen Omstændigheder vil kunne foretages forend til

n&ste Aar, da den dertil nodvendige Sum maa optages

Paa næste Aars Finantslov, sættes til offentlig Licitation

|
Reykjavik, hvilken Licitation formentligen bor afholdes

1 Slutningen af Juli Maaned eller Begyndelsen af August
Maaned næstkommende, for at Resultatet kan hertil

^dberettes med det i August Maaned retournerende

ostskib, og det fornodne Belob derefter optages paa
Fi

nantslovforslaget.

Ministeriet skulde derfor tjenstl. have Hr. Stift-
a^tmanden anmodet om, efter forud skeet Bekjendt-
Qorelse derom paa den mest passende Maade, behageligen
at ville foranstalte en saadan Licitation afholdt, og at

atte Conditionerne for samme. Da imidlertid den af

^
rdiitekt Schiitte i Aaret 1847 forfattede Tegning til

en nye Kirkebygning, efter hvad Hr. Stiftamtmanden
nu har indberettet, ikke har kunnet findes. ved Stifts-
archivet, vil det være nodvendigt, at en ny Tegning

^arbeides saavidt muligt i Overeensstemmelse med den
af

Architekt Schiitte udkastede Plan, i hvilken Hen-.
Seende Hr. Stiftamtmanden derfor tjenstl. anmodes om

v^'e det snareste muligt foranstalte det Fornodne.

lovrigt skulde jeg med Hensyn til Affattelsen af

Editionerne for Licitationens Afholdelse bemærke:

1) at den nye Kirkebygning vil, efter Cultusmini-
enets dertil givne Samtykke, være at opfore paa

^ensaljorden Prestbakki's Grund.
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1855. 2) at Bygningen, der skal være 24 Alén lang og

24. April. 12 Alen bred, samt heelt af Tommer og med dobbelt

Brædetag, Galleri og Taarn, opfores overeensstemmende

med den forommeldte Tegning, som ved Licitationen

bliver at fremlægge.

3) at de paa den hermed tilbagefolgende Liste

opforte, den nuværende Kirke paa Kirkebæ tilhorende

Materialier, der antages at være tjenlige til Kirkens

Indtommer, formentligen vil kunne overlades til Entre"

preneuren, naar saadant af ham maatte onskes, for den

paa Stedet gængse Priis paa saadant Tommer.

4) at Arbeidet skal være fuldfærdigt inden Ud"

gangen af September Maaned 1856, og at vedkommende

Entrepreneur i modsat Fald vil have at erlægge efl

saadan Mulkt, der nærmere maatte stipuleres i Condi"

tionerne, for hver Dag, hvormed denne Tid overskrides-

5) at Bygningen i sin Tid overleveres ved lovlig

Synsforretning.

6) at det laveste Bud beroer paa Indenrigsmini'

steriets nærmere Approbation, samt at Ministeriets Re"

solution desangaaende kan ventes 8 Dage efter &
Licitationsforretningen er kommen Ministeriet tilhænde*

dog med Forbehold af, at den til Arbeidets Udf6rels e

fornodne Sum ved den paafolgende Finantslov bevilges •

') I Henhold hertil er der af^Stiftamtmanden, Grev J.

Trampe, udgivet félgende „Auglysing", dateret Jslands

stiptamtshusi fmnn 4. Juli 1855" (Original-Aftryk i Reykja-

vik paa et Blad i 4t0):

„Innanrikisråogjafinn hefir i bréflaf 21. (24.) April f>-^

skipab ab setja skuli kirkjubyggingu £å, sem nu sk^

byggja i stab Kirkjubæjar klausturs kirkju, til undirbofø

uppå skilmåla J>å?
er hér skal greina:

1. Kirkjuna skal setja eptir råbstofun kirkjustj6rfl
nS

* å kirkjujorbinni Prestsbakka.

2. Kirkjan skal vera 24 ålna laung og 12ålnabre#>

af altimbri meb tvOfoldu borbaf>aki, veggloptum (Gallei^

og turni, samkvæmt uppdrætti, sem hér mun verba

synis å skrifstofunni hérumbil 14 dOgum åbur en upp'

bobib framfer, sem verbur einhvern hinna fyrstu 8 daga

af næstkomandi August-månubi.



Indenrm. Skriv. ang. Kirkjubæ Klosterkirke. 127

lovrigt overlades det til Hr. Stiftamtmanden, i 1855.

Editionerne at tilfoie saadanne nærmere Bestemmel- T~
ser <j

April.
j «»om niaatte ansees hensigtsmæssige eller nodvendige.

t

*det lnan forventer, at Hr. Stiftamtmanden, ved
^ lndberette Udfaldet af den afholdte Licitation, tillige

meddele Ministeriet Deres Formening om Antage-
^gheden af det derved gjorte laveste Bud, bedes de
leTOed folgende Bilage derved remitterede. — Inden-
n
§sministeriet den 24. April 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til det vete- 26. April,

r*naire Sundhedsraad, ang. Undersogelse af ond-

J
rtet Faaresygdom i Sonder-Amtet. Khavn den

;

5
* April 1855. — Denne Skrivelse findes ikke i den

terin

01^6 Copiebog
'
men er her aftrykt efter Tidsskrift for Ve-

irer 1II
> 163, hvor der forudskikkes en Beretning fra den

^»stituerede Landphysikus paa Island, Dr. med. Jon Hjaltalin,

s ^
demigsministeriet, sst. S. 144-162. - Om denne Faare-

"»ygdom og Midler derimod see tø6661f. VII, 120. 129—130. 142.

3. Rekatimbur f)ab, erKirkjubæjarkirkjaåfyrirliggjandi,
getur lfEgstbj6oandi fengio til kaups, ef hann éskar, fyrir

^
ero £ab, sem Jjar um plåz er venjulegt fyrir fm'h'kt timbur.
eta lysthafendur fengio upplysi'ngar hér å skrifstofunni

Um
> hvaoa timbur kirkjan å til.

4. Byggfngin skal vera fullendub innan September-
^ana&ar loka 1856; ef ei er svo, skal lægstbjdbandi borga

Tdl. fyrir hvem £ann dag, sem lfbur fra 1. Oktober,
Pangaotil byggingarvinnunni er lokib.

.

• Lægs tbj6bandi fær fyrirfram utborgaban [nibjung
u
^dnbobsverbsins m6ti tryggjandi vissu. Annan f>ribjung

Rosins fær hann meb sama skilyrbi, [>egar byggingin er

.

min undir f)ak og veggloptin upp sett. Hinn fuibja og

j*

emasta
[>ribjung fær hann fyrst, pegar byggingin er af

0tlum afhendt meb tøglegri skobunargjorb.
6

- Hvert hib lægsta bob verbur samf)ykkt, kemur
jjPPa urskurb innanrikisstjtfrnarherrans, og må hans vænta

^

dbgum eptir ab undirbobsgjbrbih er komin honum til

dn <>a.
[)t5 yin hann ekki vera vib neitt bundinn, nema

Un
dirbobsverbib meb næstu rikistekjulb-gum verbi veitt".
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1855. Da det var indberettet til Ministeriet, at der paa

2$. April, flere Steder i Islands Sonder-Amt havde viist sig ond-
~J"~'^""

artede Tilfælde af Faaresyge, blev det efter Ministeriets

Foranstaltning i forrige Aar overdraget Dr. med. Hjal-

telin, som for Tiden er bosat i bemeldte Amt, og som

tidligere har lagt megen Interesse for den her om-

handlede Sag for Dagen, at undersoge Sygdommen?

samt at udarbeide en Beskrivelse over samme, tillige

med Angivelse af de Midler, han maatte ansee mest

hensigtsmæssige til dens Helbredelse og Forebyggelse?

hvorhos det blev ham paalagt, at indsende denne Be-

skrivelse, forfattet paa Dansk, til Ministeriet, for at

det derefter kunde blive taget under Overveielse, hvor-

vidt der kunde være Anledning til at lade en islandsk

Oversættelse deraf trykke og uddele blandt Almuen

paa Island, og har Ministeriet dernæst fra Dr. Hjalteli 11

modtaget den hoslagte Indberetning, dateret den 16-

Februar sidstleden.

Forinden imidlertid Videre i denne Anledning fore-

tages, skulde Ministeriet tjenstl. udbede sig det vetefl-

naire Sundhedsraads Yttringer over Sagen behageligel1

meddelte og dermed det Indesluttede tilbagesendt.

Indenrigsministeriet den 25. April 1855

•) 1 Skrivelse 7. Mai svarede Raadet, at „da Dr. Hjaltelins

Undersøgelser endnu ere ufuldendte, og hans Beretning e

holdt i en videnskabelig Form, vil det ikke kunne nytte

at uddele denne imellem Almuen paa Island. Derimod

finder Raadet, at det, som Dr. H. har meddeelt om støe

Undersøgelser, fortjener megen Opmærksomhed, saavel met

Hensyn til Spørgsmaalet om Sygdommens Symptomer °£

dens Udbredning paa Island, som med Hensyn til den s

Behandling, og man maa derfor tilraade, at der fremdeleS

ydes Dr. H. al mulig Understøttelse til at fuldende, h*8 **

han synes at have begyndt baade med Iver og Indsigt*

Raadet anbefaler derhos særdeles, at lade en dygtig,

Dyrlæge reise til Island og opholde sig der et Par A afS

Tid, for at understøtte Dr. H. i hans Undersøgelse °%

anstille selvstændige Iagttagelser, navnlig i de Retninger>
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Bekjendtgjfirelse fra Consistorium ved Kjoben- 1855.

havns Universitet, ang. Bestemmelser om Ordenen
2(^J^

ved de offentlige Disputatser ved Universitetet.

Khavn den 26. April 1855. — Forslag af Consi-

storium) bifaldet af Kirke- og Underviisnings-Ministeriet ved
Skrivelse 12. April Qfr. kgl. Resol. 10. Mai 1854 iBekjendtg.
fra Kirke- og Underviisn. Ministeriet 19. Mai s. A.). Algreen-
Ussings Saml. af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-

ammende, 1855, S. 217.

Bestemmelser til Ordens Opretholdelse ved det

°ffentlige Forsvar af Afhandlinger for Erhvervelsen af

de akademiske Grader:

1) Forsvarshandlingen styres af Fakultetets De-
kanus, eller af en anden dertil af Fakultetet udnævnt
Professor. Styreren giver Ordet og paaseer, at Hand-
lingen foregaaer paa en værdig Maade; han kan paa-
lægge en Opponent at ophore og i fornodent Fald
afbryde Handlingen. Styreren deeltager ikke selv i

DisPutationen.

2) Berettiget til at optræde som Opponenter ere

0r<lentligviis kun akademiske Borgere, uden Hensyn til

Livsstilling, samt Candidaterne fra det polytechniske

Institut og det forrige chirurgiske Akademi- Andre,
S0ltt onske at opponere, maae derom forud henvende
S1
g til vedkommende Fakultet.

3) De, som ville opponere, have at melde sig hos

fakultetets Dekanus inden Begyndelsen af Handlingen

;

kan Styreren ogsaa give Tilladelse under selve

handlingen, men uden at betage dem, som tidligere

have meldt sig, Forretten.

4) Der tilstaaes ordentligviis hver Opponent ex

auditorio
'dU Time; dog kan Styreren, forsaavidt som

Stallet af de anmeldte Opponenter tillader det, til—

som i strengere Forstand hOre under Veterinairviden-

skabens Omraade".
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1855. staae en længere Tid. Hele Handlingen maa ikke vare

'^TT^Tr over 6 Timer.
2o. April.

5) Foranforte Bestemmelser skulle indtil videre

trykte medfolge enhver Disputats.

Dette bekjendtgjores herved til Efterretning for

alle Vedkommende. — Consistorium den 26. April 1855.

so. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til det kgh

danske Landhusholdnings -Selskab, ang. Under-

støttelse til islandske Landvæsens-Elever. Khavn

den 30. April 1855. — lsl. Copieb. 1855, N£ 207. -
Islandsk: Tioindi um stj6rnarraålefni Irlands I, 55—56.

I behagelig Skrivelse af 14. i d. M. har det kgl.

Landhusholdnings-Selskab, ved at meddele, at Samme

har ladet Islænderen Olafur Sveinsson anbringe som

Landvæsenslærling hos Proprietair Lund paa Kallerup-

gaarden, udtalt den Forventning, at ommeldte Sveinsson,

saafremt han i sit forste Læreaar skulde behove yder-

ligere Understøttelse, vil kunne erholde en saadan at

Ministeriet, da velbemeldte Selskab iaar ikke kan paa-

tage sig flere Udgifter til Island end de, der allerede

paahvile Samme.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade at med-

dele, at da den sidstafholdte Althingsforsamling paa Island

i en allerund. Petition om Oprettelsen af et Landvæsens-

Institut paa Island har udtalt den Anskuelse, at de af

Regjeringen oftere gjorte Forsog med at understotte

unge Mænd fra Island, som have lagt sig efter Jord-

bruget i Danmark, ikke have medfort den foronskede

Nytte, af den Grund, at disse Mænd ved deres Hjem-

komst til Island hverken have haft Leilighed til eller

kunnet komme i saadanne Omstændigheder, at de have

kunnet lære Andre hvad de selv have lært, finder Mi-

nisteriet sig med Hensyn hertil ikke befoiet til i'or

Fremtiden at bevilge Understøttelser i lignende Oiemed,

med mindre det godtgjores, at Vedkommende har Ud-

•
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sigt til ved deres Tilbagekomst til Island at komme i 1855.

Besiddelse af et passende Jordbrug. — Indenrigsmini- "^""^TiT
stenet den 30. April 1855.

'
P

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- so. April,

manden over Island, ang. Beregningsmaaden til

Ydelse af Skat. Khavn den 30. April 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 209. — Islandsk: Tftindi um stjdrnar-

målefni Islands I, 56-57.

Efter at Ministeriet i behagelig Skrivelse af 2. Febr.

sidsti. har modtaget Hr. Stiftamtmandens Yttringer i

Anledning af det hermed tilbagefulgte Andragende, hvori

Bonden Thorsteinn Jonsson m. Fl. i Rosmhvalanes Rep
1 Gullbringu Syssel have besværet sig over den Maade,
uvorpaa den saakaldte Skat beregnes sammesteds, und-
lader jeg ikke til behagelig Efterretning tjenstl. at melde,
at den fra gammel Tid vedtagne Beregningsmaade,

hvorefter Skatten i Gullbringu Syssel ydes ikke blot af

-LiOsegods alene, men ogsaa af dette og det faste Gods

^sammenlagte , hvilken Beregningsmaade senere er

sanktioneret ved Rentekammer-Skrivelse af 30. Septbr.

1823, og iovrigt ingenlunde, som Andragerne synes at

^udsætte, er særegen for bemeldte Syssel, forsaavidt
^eu gaaer ud paa, at faste Eiendomme tages med ved

Beregningen af Skatten, men anvendes overalt i Landet
med forskjellige mindre væsentlige Modifikationer, ikke
Vl

' kunne fraviges, saalænge der ikke foretages en al-

mindelig Omordning af det islandske Skattevæsen. Og
^ ilde De meddele Andragerne, saavel som vedkommende
Sysselmand, fornoden Besked i Overeensstemmelse her-
tt^d. — Indenrigsministeriet den 30. April 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til General- so. April

f
°Mdirektoratet

,
angaaende Losnings - Attester

for Skibe. Khavn den 30. April 1855. —
fel. Copieb. 1855, Nr. 210.

9*
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1855. I behagelig Skrivelse af 3. d. M. har General-

^J^"
Tolddirektoratet begjært Ministeriets Yttringer i An-

ledning af det i den hermed tilbagefolgende Skrivelse

fra Overtoldinspektoi'atet for Kjobenhavn med to Bilage

reiste Sporgsmaal om Tilvejebringelsen af Ankomst-

Attest for Skibe, som udklareres til Island.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning tjenstl. at meddele, at der fra Mini-

steriets Side Intet findes at erindre imod, at der, som

af Overtoldinspektoratet antydet, træffes den Foran-

staltning, at Toldsedlen herfra udtrykkeligen gjor til

Betingelse, at der af vedkommende Politimester med-

deles Skibsforeren Attest om Ladningens Losning, for

at afleveres til vedkommende Havne-Contoir i Overeens-

stemmelse med Forordn. 1. Febr. 1797 §303, hvorhos

jeg, forsaavidt General-Tolddirektoratet maatte træffe

nogen Foranstaltning i bemeldte Henseende, tor for-

vente nærmere Underretning herom, for at det Fornodne

herfra kan blive tilkjendegivet vedkommende Embeds-

mænd i Island. — Indenrigsministeriet den 30. April

1855.

Apni. Islandske Departements Skrivelse til Indenrigs-

ministeriets Sekretariat, angaaende Beregning af

Dyrtidstillæg. Khavn den 30. April 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 211.

I Anledning af Sekretariatets behagelige Skrivelse

af 17. i d. M. undlader man ikke hoslagt at fremsende

til videre behagelig Foranstaltning Beregninger over det

overordentlige Lonningstillæg, der ifolge Lov af 5. i

d. M. formenes at tilkomme deels de Embedsmænd og

Betjente, der ere ansatte umiddelbart under det is-

landske Departement, deels Embedsmænd og Betjente

paa Island, deels endelig de under den administrerende

Direktion for den kgl. gronlandske og færoeske Handel

her i Staden ansatte Embeds- og Bestillingsmænd,
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hvorhos man, med Hensyn til Beregningen for Embeds- 1&55.

mænd og Betjente paa Island, skal tillade sig at be- ^f^^jj"
niærke, at man har troet i Henhold til fornævnte Lovs

§ 1 sidste Passus at burde optage Jordemoder i Reykja-

vik, Ragnheifcur Olafsdatter, paa Beregningen, og at

sammenlægge hendes Lon med hendes Mands, Politi-

betjent Thorsteinn Bjarnason, men derimod ikke den

anden Jordemoder i Reykjavik, Ingibjorg Jakobsdatter,

der er gift med Snedkermester Gudjonsson og nyder

en Lon af 50 Rd., idet hendes Lon ikke kan ansees

at afgive Basis for Familiens Existents, hvilket af Fi-

uantsministeriet er gjort til Betingelse for Lovens An-
vendelse. Endvidere er praktiserende Læge i Hunavatns

Syssel, Skaptason, optaget paa den ommeldte For-

tegnelse, med Hensyn til, at der af den af Sekretariatet

under 29. Septbr. f. A. meddelte Skrivelse fra Finants-

ttiinisteriet syntes at fremgaae, at naar det af Skapta-
son maatte blive godtgjort, i alt Fald ved en af ham
Paa Tro og Love afgiven Forsikkring, at den ham af

Statskassen tillagte Indtægt af 300 Rd. afgav et Hoved-
erhverv for ham, kunde Finansministeriets Samtykke
ventes meddeelt til, at det for ham opforte Dyrtids-
tillæg for f. A. blev ham udbetalt, idet der nemlig nu
fra ham er indkommen saadan Forsikkring, hvilken man
derfor hoslagt tjenstl. tillader sig at fremsende, tillige-

med den fra Amtmanden over Islands Nord- og Ostamt
desangaaende modtagne Skrivelse, for at denne Sag
Ved Sekretariatets gode Foranstaltning kan blive til—

stillet Finansministeriet til endelig Afgjorelse. — Det
handske Departements Expeditions-Contoir den 30.
APril 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden so. Apni.

°ver Vester - Amtet, ang. Understfittelse tii at

[*W Agerbrug. Khavn den 30. April 1855. —
Isl

- Copieb. 1855, Nr. 212.
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1855. Forinden Videre foretages i Anledning af det med Hr.

^T^T Amtmandens behagel. Skrivelse af 14. Febr. sidsti. hertil
K April,

indkomne Andragende, hvori Bonden Eggert Vigfusson

Fjeldsted af Hjarbarboli i Snæfellsnes Syssel anholder

om en Understottelse, for at hans Son Frederik Fjeld-

sted kunde blive antaget til Oplæring i det danske

Agerbrug, skulde Ministeriet, med Hensyn til hvad der

i det senest afholdte Althings allerunderd. Petition om

Oprettelsen af et Landvæsens - Institut paa Island er

udtalt, om, at de af Regjeringen gjorte Forsog med at

understotte unge Mænd fra Island, som have lagt sig

efter Jordbruget i Danmark, ikke have medfort den for-

onskede Nytte, fordi disse Mænd ved deres Tilbagekomst

til Island hverken have haft Leilighed til eller kunnet

komme i saadanne Omstændigheder, at de have kunnet

lære Andre hvad de selv have lært, tjenstl. udbede sig

Underretning om, hvorvidt ovennævnte Frederik Fjeld-

sted har Udsigt til i Fremtiden at komme i Besiddelse

af Jordbrug. — Indenrigsministeriet den 30. April 1855.

i. Mai. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. Vatnsfjord Kirkes

Opffirelse af Tfimmer. Khavn den 1, Mai 1855. —
IéL Copieb. 1855, Nr. 214.

I et med Deres Hoiærværdigheds behagelige Skri-

velse af 6. Febr. sidsti. hertil indkommet Andragende

har Pastor Thoraren Bodvarsson af Vatnsfjord i Isa-

fjords Syssel, næst at bemærke, at Kirken i Vatnsfjord

fra den ældste Tid har været en Tommerkirke, indtil

det ved Skrivelse af 5. Juli 1820 fra daværende Biskop

Geir Vidalin blev tilladt Andragerens Formand i Em-

bedet, Provst Amor Jonsson, at gjenopfore den da

faldefærdige Kirke med Vægge og Tag af Gronsvær, 1

hvilken Tilstand den blev Supplikanten overleveret ved

hans Embedstiltrædelse, forespurgt, om ikke Dodsboet

efter afdode Provst Arnor Jonsson, navnlig med Hensyn
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at denne skal have lovet Deres Hoiærværdighed at

°Pfore en Tommerkirke, og at det OnskeJige ved Op-
torelsen af en saadan er udtalt ved en i Aaret 1852
afholdt Visitats, maatte være pligtigt enten at over-

levere Andrageren Kirken som Tommerkirke, eller at

8lve ham en Godtgjorelse, der er tilstrækkelig til der-

for at opfore en saadan.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgj oreise for An-
drageren tjenstl. at meddele, at ligesom afdode Provst

Arnor Jonsson, efter hvad D. Hoiærv. har oplyst, ikke

har givet et saa bestemt Lofte om at opfore en Tommer-
kirke i Vatnsfjord, at der deraf kan udledes noget Krav
Paa hans Bo, idet nemlig hans Lofte var betinget af,

(<at det skulde forundes ham at leve saa længe », men
han dbde i det næst paafolgende Aar, og Opforeisen
a^ en saadan heller ikke bestemt er foreskreven ved
den i Aaret 1852 afholdte Visitats, saaledes kan Mini-
steriet saa meget mindre ansee bemeldte Bo pligtigt til

lstedetfor den nuværende i sin Tid med Øvrighedens

"Jadeise opforte Kirke med Jordvægge, at overlevere

Pastor Bodvarsson en Tommerkirke eller Æqvivalent
en saadan, da denne ved sin Embedstiltrædelse har

erklæret sig tilfreds med Overleveringen af den nu-
vserende Kirke og den ham for samme givne Aabod. —
Risteriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den

h Mai 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Kjobmand *• Mai -

* ^. Siemsen, angaaende nogle Betingelser for

J
kunne erholde islandsk Sfipas og Adgang til

"Midel paa Island. Khavn den 1. Mai 1855.—
8L Copieb. 1855, Nr. 215.

I Skrivelse, dateret den 9. d. M., har De fore-
spurgt

:
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1855. 1) om det er lovligt, at udenlandske Skibe med

T^M^i"
Ladninger af Salt eller Kul anlobe Reykjavik uden Pas,

for i det Tilfælde de kunde sælge Ladningen og slutte

en Retourfragt, at lose islandsk Pas i Reykjavik.

2) om Skipperen i Rhederens Navn kan afgive

den lovbefalede Attest om Skibets Navn og Storrelse,

med mindre Foreviisning af Skibets Papirer finder Sted,

eller om Skibet skal afvises, naar det ikke medbringer

en Attestation fra den i Udlandet hjemmehørende Rheder.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke at

meddele:

ad 1. Det fremgaaer aldeles klart af Loven af

15. April f. A. , navnlig dens § 2, sammenholdt med

§ 4, at islandsk Sopas kun skal loses af fremmede

Skibe, der anlobe en af de i § 2 nævnte Havne, naar

de ville sælge Noget af den Ladning, de have inde,

eller indtage andre Varer, end hvad til Skibets og

Skibsmandskabets Fornodenhed behoves.

ad 2. Saaledes som det alt er tilkjendegivet Dem
ved Ministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden over Is-

land af 11. Decbr. f. A., maa det, i Overeensstemmelse

med hvad der i saa Henseende af Byfogden i Reykja-

vik er yttret, ansees for utvivlsomt, at man i denne

Henseende maa holde sig til Lovens tydelige og be-

stemte Forskrift, af hvilken det er en Folge, at naar

den omhandlede Form ikke er iagttaget, vil Skibet ikke

kunne erholde islandsk Sopas og altsaa ikke kunne

tilstedes Handel paa Island. — Indenrigsministeriet den

1. Mai 1855.

2. Mai. Kongelig Resolution ang. Understottelse for

en Landvæsens-Lærling fra Island. Christiansborg

Slot den 2. Mai 1855. — Isl, Forestill, og Resoi.

Protok. 1855, Nr. 33. - I Forestilling 30. April bemærker

Indenrigsministeren (P. G. Bang), at kgl. Resol. 14. Oktbr.

1854 havde tilstaaet Landvæsens-Lærling Jon Jonsson 120 Rd.

af Understøttelsesfondet, for at opholde sig og nyde Under-
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vnsning
i den theoretiske Deel af Landvæsenet hos Land-

Vfesens Com missair Krarup paa Skibildgaard, hvor han ved
and Husholdnings-Selskabets Foranstaltning var bleven anbragt.
an sbgte nu paany om Understøttelse, for at opholde sig

endnu et Aar paa Skibildgaard , hvorved der navnlig vilde

8lves ham Leilighed til i Sommerens Lflb, ved Siden af de
°vrige praktiske Arbeider, at bve sig i Engvanding, som han
antager vil kunne anvendes med særdeles Held paa mange
Steder i Island, og til næste "Vinter at fuldende sin theoretiske

Udannelse i Landvæsenet. Hans Lærer Krarup havde an-

befalet ham, og erklæret sig villig til, skjondt han ikke pleiede
at have Elever baade Sommer og Vinter, at beholde ham et

Aar mod det sædvanlige Honorar, som for den foreslaaede Tid
Vllde udgjttre 90 Rd. — Da Landhusholdnings -Selskabet til-

age anbefalede Ansøgningen, deels i Betragtning af de af An-
8°geren indsendte Vidnesbyrd, deels i Betragtning af „den
kyst, der nu spores blandt mange Jordbrugere paa Island til

at iværksætte Forbedringer i deres Landbobedrift, og som
Wr det sandsynligt, at Andrageren vil, ligesom de af hans
anasmænd, der tidligere have gjort sig bekjendte med det

ganske Landvæsen, efter sin Hjemkomst finde desbedre Lei-

'gned til at stifte Gavn i sit Fødeland med sine erhvervede

budskaber og Erfaringer", indstiller Ministeren :

«at Islænderen Jon Jonsson i indbemeldte Oiemed
aMern. bevilges en Understøttelse af 90 Rd. engang
*or alle af Renterne af det ved allerh. Resolution af

25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for Is-

' land»
. &\ a :

:
t^^^^iw>.d'" •Vi V--':

*y:~iy£ r
: ^M^Ø,

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den
2

- Mai 1855 K

Kongelig Resolution angaaende Udkast til en 9. Mai.

kommunal - Anordning for Island. Frederiksborg

J Ved Indenrigsministeriets Skrivelse 21. Mai meddeles det
k §l- danske Landhusholdnings -Selskab Indholdet af Re-

solutionen, og at Belobet er anviist Selskabets Kasserer til

^betaling af Ministeriets Kasserer, Sekretair Raphael
^ulff. Isl. Copieb. 1855, Nr. 369.
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Slot den 9. Mai 1855. — Isl. Forestm. og Reboi.

Protok. 1855, Nr. 35. Som vedheftet Bilag: „Udkast til en

Communal- Anordning for Island" i 30 §§. Udkastet med

Motiver i Dep. Tid. 1855, S. 713. 723. 745-752. 830—839-

J si and sk:
<t
Frumvarp til tilskipunar um sveitastj6rn a

• • —
Islandi" i Tibindi fra al[>ingi Islendi'nga 1855, Viob. A. 1, o.

3-30 med Motiver ; særskilt Aftryk 29 Sider i 8'°. Jevnl.

kongl. Bekjendtg. til Althinget om Resultaterne af Sessionen

1853, under 7. Juni 1855 (H. Forhandling om Sagen i

Althinget 1853 i Ti&indi fra allnngi Islendi'nga 1853, S. 2'2-

23. 27-34. 176. 468-506. 674-719. 859-8H4; - 1855:

S. 9. 11. 20. 50. 136. 588-639. 643-666. 726—772. 776-

784. 876-900. Jevnf. Norori V, 9-12. 30-31.

Ved Forestilling 5. Mai forelægger Indenrigsministeren

(P. G. Bang) et Udkast til Communal-Anordning for Island,

foranlediget ved Althingets Petition i Sessionen 1853. Efter

udførlig at have gjennemgaaet de af Althinget foreslaaede

Grundtræk til en saadan Anordning, indstiller Ministeren Ud-

kastet til kgl. Stadfæstelse, for at kunne blive forelagt Al'

thinget i Sessionen 1855.

[Kongelig Resolution]:

Vi bifalde herved allern., at indbemeldte Udkast

til en Communal-Anordning for Island forelægges det

i indeværende Aar sammentrædende Althing. -— Frede-

riksborg Slot den 9. Mai 1855.

9. Mai Kongelig Resolution ang. Stiftsbogtrykkeriets

Bestyrelse m. v. Frederiksborg Slot den 9. Ma

1855 1
. — Isl. Forestill, og Resol. Protok. 1855, Nr. 36

Forhandling om Sagen i Althingets Session 1858, see Ti&tød 1

fra alfu'ngi Islendi'nga 1853, S. 22. 24. 54-57. 525-560

779—808. 1038- 1044. Resolutionens Indhold er optaget i kgl

Bekjendtg. til Althinget 7. Juni 1855, n, 11.

I Forestilling 7. Mai fremstiller Justitsministeren (SimonjO

Petition fra Althinget 1853, angaaende Stiftsbogtrykkeriet
1

Reykjavik, dets Regnskabsvæsen og (Ivrige Bestyrelse. Me(*

Hensyn til Sagen i Almindelighed bemærker Ministeren,
at

det „ikke kan antages, at der har været grundet Anledning

') Justitsmin. Skriv. 9. Juni 1855.
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k

or Althinget at fore Anke over den Maade, hvorpaa Stifts- 1855.
°g l, vkkeriet bestyres, da denne vistnok maa ansees for at Q m«;

c aldeles forsvarlig", og skjSndt denne Sag derhos efter

"IV -
atUr henhører til de reent administrative Sager, som

lnget tidligere strængt har afholdt sig fra at behandle, saa

28

r Mlnisteren do&> med Hensyn til Bestemmelsen i Forordn,

ikk
1831

* 65 sammenholdt med For
-
8

- Marts 1813 § I,

thin

tl0et
' ^ (lei tilstrækkeliS Foic ti! at bestnde Al-

gets Competence til at tage den omhandlede Sae under
handling.

Med Hensyn til de enkelte af Althingets Indstillingspunkter
Umærkes

:

a& 1) at naar der andrages paa Revision af Stiftelsens
^gnskaber siden 1844, da er det uvel en Feiltagelse, naar

ført*
Commissarius under Forhandlingerne er an-

re \
at Re8nskaberne for Aarene 1844 til 1848 ere blevne

I( erede og deciderede i det islandske Departement, idet
mn*e forst blev oprettet den I. Januar 1849, og Revisionen

tidl-

f°rSt begyndte raed Aaret 1848"> men da Regnskaberne dog

af

lgere bleve indsendte til Cancelliet og der gjennemgaaede

i ^j

61

!
Embedsmand, hvem Behandlingen af de islandske Sager

var overdraget, kan der efter saa lang Tids

ere
' °£ eher at de daværende Regnskabsførere forlængst

f0r
*atraadte, og een af dem (Biskop Johnsen) endog dbd

nu
s *den

J
ikke være nogensomhelst Anledning til

Se j
,

underkaste disse Regnskaber en ny Revision, da der

svar°f
g nU ei kan være Tale om at udsætte N°get til An-

der f

1 Ve^komraende Regnskabsforer, saa meget mindre, som

aVri

°r Hegnskaberne for 1846 og 1847 er meddeelt Stifts-

maa

g Cden 1 l8land Cancelliets Tilstaaelse, som uden Tvivl

skab
ntagCS at indeholde en Erkjendelse af, at disse Regn-

Aaret

Cre endeligen afgjorte. Og hvad Regnskaberne for

txiixifi

***** °g de senere Aar angaaer, da kan der saa meget

cje
ære SpSrgsmaal om at lade dem revidere paany, som

^on
^ klevne underkastede en nbiagtig og fuldstændig Revi-

gan
et islandske Departements Revisionscontoir indtil Ud-

forur1
Aaret 1853

'
Da nu derhos en saadan Revision,

k erjet
'
Bom uer^rt, at være orkeslbs, vil paadrage Bogtryk-

ker som ikke vil være til nogen Nytte, saa er

ik^
er Coi^niissarii Yttring, hvilken Ministeren tiltræder,

FoltJ
10^ 11 Grund U1 at tage denne Althingets Indstilling til
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1855. od 2: Mod dette Althingets Indstillingspunkt, der gaaer

9. Mai. U(l Paa> at Indholdet af Regnskaberne siden 1844 maa offentlig"

gjores i de islandske Blade, og at dette ogsaa maa blive iagttaget

i Fremtiden, naar Regnskaberne ere reviderede og deciderede,

vides fra Ministeriets Side Intet at erindre, og dette havde Com-

missarius ogsaa yttret sig for, da derved al Mistillid til Bestyrel-

sen efter hans Mening vilde forsvinde af sig selv. Ministeriet-

anseer det dog derhos for hensigtsmæssigt, at denne Offentlig*'

gjørelse af Regnskaberne, til yderligere Oplysning og Veiled-

ning, ledsages af en Oversigt, der viser Status ved hvert Regn-

skabsaars Udløb. Hvad derimod de alt afgjorte Regnskaber

angaaer, da mener Ministeriet, at der forsaavidt ikke er til-

strækkelig Anledning til at opfylde Althingets Begjæring«

Ligesom nemlig en saadan Offentliggj oreise hverken vil være

til nogen Nytte, eller engang synes nu at kunne have noge*1

Interesse, saaledes turde det paa den anden Side ikke va?re

uden al Betænkelighed, om disse forlængst afgjorte Regnskaber

nu skulde blive gjorte til Gjenstand for offentlig Discussiofl*

navnlig kunde derved afstedkommes Fortrædigelse for de tid-

ligere Bestyrere, der mulig nu, efter saa lang Tids Forlob

ikke længer ere i Besiddelse af de Oplysninger, som ville va^e

nødvendige til at imødegaae eventuelle Angreb.

ad 3. 1 Henseende til Althingets Andragende om en Om-

ordning af Bogtrykkeriets Bestyrelse, da var en saadan, som

bemærket af Commissarius, allerede indtraadt paa den Tioi

Petitionen blev indgivet, idet der er antaget en Faktor ved

Bogtrykkeriet, hvem det daglige Tilsyn med Trykkeriet og

Udførelsen af de løbende Forretninger er overdraget, imod &

han hvert Qvartal afgiver Beretning til Stiftsøvrigheden om

Bogtrykkeriets Indtægter og Udgifter, og tillige aflægger et

aarligt Regnskab for Bogtrykkeriet, for hvilke Forretninger

han, overeensstemmende med den derom med ham oprettede

Contrakt, nyder et passende Vederlag, der er bestemt paa etl

saadan Maade, at hans egen Fordeel nøie er forbunden med

Bogtrykkeriets, hvorhos der nu ifølge Ministeriets Bestemmelse

er paalagt ham foreløbigen at stille en Sikkerhed af 400

Da saaledes den Foranstaltning, som Althinget har foreslaae^

alt er truffet, vil der i Anledning af det her omhandlede Ind-

stillingspunkt ikke være videre at foretage, end igjennem Com-

missarius at meddele Althinget Underretning om den nu sted-

findende Ordning af Trykkeriets Bestyrelse.

ad 4. Dette Indstillingspunkt, at Stiftsøvrigheden
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antage en eller to Revisorer til aarlig at gjennemgaae Stifts- 1855.
bogtrykkeriets Regnskab under dens Decision, vilde medføre 9 Mai.
en unødvendig Udgift, ligesom det efter Ministeriets Mening
ei aldeles principstridigt, at Stiftsøvrigheden, der har Opsynet
med og Ansvaret for Bogtrykkeriets Bestyrelse og anviser alle

Udgifter, samt selv opbevarer Kassen, skulde decidere sine
egne Handlinger og vælge de Mænd, som skulle revidere Regn-
taberne, hvorhos Revisionen næppe kan antages at ville blive
Saa nbiagtig og fuldstændig paa denne Maade som nu, da den
foretages

i det islandske Departements Revisionscontoir. Mi-
nisteren maa derfor, overeensstemmende med den kongelige

°mmissarii Yttringer, fraraade at der forandres Noget i Hen-
tende til dette Forhold.

ad 5. Angaaende Althingets Forslag, at Stiftsøvrigheden

Synske fritages for at bestemme, hvad der skal trykkes, be-

mærker Ministeriet, at saalænge Bogtrykkeriet bestyres som
et

offentligt Institut, bor det Offentlige formentlig vaage over

°£ paasee, at kun saadanne Bøger trykkes, som kunne ansees
^0r gode og nyttige, ligesom det netop var den væsentligste

°8 mest begrundede Anke, der blev ført over Bogtrykkeriets

styrelse, medens samme var bortforpagtet, at man trykkede

j£

ange slette Bøger, fordi disse betalte sig. Det er derhos
rinentlig indlysende, at et saadant Tilsyn fra det Offentliges

°or fores af Stiftsøvrigheden, og ikke af Faktoren, der
e kan antages at være i Besiddelse af den dertil fornødne

Venskabelige Dannelse, hvorimod det vel kunde være hen-

^gtsmaessigt, at det paalægges ham i saa Henseende at gjøre
0lslag til Stiftsøvi igheden, hvorom denne kunde tilskrives.

^
<id 6 Denne Indstilling fra Althinget, om at det politiske

l ' syn skulde gaa over til Politimesteren fra Stiftamtmanden,
Vl1

°ortfalde, naar Loven af 3. Januar 1851 om Pressens Brug
maatte blive udvidet til Island.

Qd 7, 8 og 9. Forsaavidt som Althinget har andraget

|j

aa
> at Thinget maatte gives Leilighed til at yttre sig forinden

r skrides til at afhænde Bogtrykkeriet, hvis det maatte vise

at samme, ved at drives for offentlig Regning, ikke kan
estaa, bemærkes, at det tidligere, nemlig i Aaret 1851, af

^
sovrigheden nar været sat under Overveielse, om ikke

^^bogtrykkeriet burde forsøges solgt, idet den dog indstil-

> at Afhændelsen først skulde finde Sted, naar Bogtrykkeriet
ar kommet i en bedre Stand end den, hvori det dengang
e ai*dt sig, g at det derefter af Ministeriet blev bifaldet, at
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1855. Bogtrykkeriet fremdeles for det første skulde drives for offentlig

9. Mai. ReSnin g> men at Stiftsøvrigheden, naar det havde viist sig

- hvilken Virkning de i samme Aar foretagne Forandringer

navnligen Anskaffelsen af en ny Presse, vilde medføre, skulde

indkomme med et endeligt Forslag om, hvad der maatte an'

sees hensigtsmæssigst, enten fremdeles at lade Bogtrykkeriet

bestyre paa samme Maade som hidtil, eller at forsøge det

solgt. Et saadant Forslag er imidlertid ikke senere indkom'

met, men det fremgaaer af Stiftsøvrighedens Indberetninger til

Ministeriet, saavel som af de indsendte sidste Regnskaber, &
Bogtrykkeriet nu er i en langt bedre Stand end tidligere, og

at dets Virksomhed aarligen udvides. Ministeriet mener der~

for, at der for Tiden ikke er nogen Anledning til at foretage

noget Skridt til Bogtrykkeriets Afhændelse, hvorpaa der heller

ikke af Althinget er andraget, og at det saaledes vil vaere

overflødigt nu at gaa ind paa Thingets Indstillinger under $

og 9, nemlig at dets Privilegier ved Afhændelsen maa ophæves,

og at den ved Salget indkommende Sum maa anvendes til

Udbredelsen af almindelig Oplysning i Island, hvorimod der*

hvis det i Tidens Løb maatte findes hensigtsmæssigt at al'

hænde Bogtrykkeriet til Private, muligen turde være Anledning

til forinden at forelægge Sagen for Althinget.

Sluttelig bemærkes, at Ministeren, under Forudsætning

Hans Majestæts Bifald, agter at meddele den kgl. Comniis-

sarius ved Althinget disse Yttringer, for at han kan gjore Al'

thinget den fornødne Meddelelse overeensstemmende dermed)

og derpaa indstilles:

«at det maatte behage Deres Majestæt allern-

at bifalde, at der i den allerh. Bekjendtgjorelse, son1

vil være at udfærdige angaaende Resultaterne af de

fra Althinget i dets sidste Samling indkomne Be-

tænkninger og Petitioner, tilkjendegives Thinget, at

der ikke er funden Anledning til for Tiden at fore-

tage nogen Forandring i Bogtrykkeriets nuværende

Bestyrelse, hvorefter Udforeisen af de egentlige ad-

ministrative Forretninger, saavel som Regnskabs-

foringen, er overdraget til Bogtrykkeriets Faktor unde1

Tilsyn af Stiftsøvrigheden, og Regnskaberne bhve

reviderede og deciderede i det islandske Departement

ligesom der heller ikke er funden Anledning til nu
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at tage en Bestemmelse om Afhændelse af Bog- 1855.

trykkeriet, eller de Vilkaar, under hvilke en saadan ~~r~^T*-

Afhændelse eventualiter rettest bor finde Sted, eller

°m Anvendelsen af det Belob, som ved Salget maatte

udkomme, men at Regieringen iovrigt fremdeles vil

have sin Opmærksomhed henvendt paa, hvorvidt det

niaatte ansees mest hensigtsmæssigt, at Bogtrykkeriet

fremdeles drives for offentlig Regning, eller om samme
bor forsoges bortsolgt til Private ».

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den
9

- Mai 1855.

Kongelig Resolution ang. Udvidelse af nogle 9- Mai.

1 Aarene 1847 til 1852 udkomne almindelige

^Ordninger og Love til Island. Frederiksborg
S*°t den 9. Mai 1855. — Isl. Forestill. ogResol.Prot.

^55, jj r me(j yg^heftede de fire nævnte Udkast i dansk
ext

> som Bilag a—d. — Forhandling om Sagen i Althingets

^

ession 1853, seeTib'mdi fra alfnngi i'slendinga 1853, S. 17—19.

106. 607—647. 827—859. 1032—1037; samt Viob. A,
* *9—22. Resolutionens Indhold er optaget i kgl. Bekjendtg.

tU
Althinget 7. Juni 1855, I.

1 Forestilling 7. Mai bemærker Justitsministeren (Simony),
* l i Overensstemmelse med kgl. Resol. 10. Novbr. 1843 vare
e 1 A arene 1847 -1852 for Danmark udkomne almindelige
Ve forelagte Althinget, for at give Thinget Leilighed til at

y^ie sig angaaende hvorvidt noget af disse Lovbud burde ud-

^es ^1 Island, eller med hvilke Modifikationer. Blandt disse

^
ove havde Althinget udhævet fire, nemlig 1) Plak. 17. Febr.

ang. Salair for Hbiesterets- Advokater ; 2) Lov 5. April

J
50 om fremmede J«der; 3) Lov 25. April 1850 om Op-

øvelse af BekjendtgjOrelser i Altonaer Merkur; 4j Lov 29.

p
r

- 1850 om Strafarbeide, og 5) Lov 3. Januar 1851 om
issens Brug.

Althinget havde andraget paa Udvidelsen af disse Love,
e s med, deels uden Modifikationer, kun med Undtagelse af
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1855. Lov & April 1850 om fremmede Jøder. Med Hensyn til Ud-

9. Mai. videisen navnlig af det først anførte Lovbud, der angik Høieste-

— — ret, var der opstaaet Sporgsmaal, om en udtrykkelig Udvidelse

var nødvendig, da den allerede var bragt i Anvendelse. Men

en saadan udtrykkelig Udvidelse fandtes dog nødvendig, navnlig

„fordi det i Indledningen til Forordn. 21. Decembr. 1831 er

tilkjendegivet, at Kongen for Fremtiden har besluttet at kund-

gjØre sin Villie om, hvilke almindelige Anordninger der skulde

udvides til Island med eller uden Forandring ved Forordninger,

der saavel i det danske som i det islandske Sprog bekjendt-

gjøres ved Trykken, ligesom det ogsaa ved Høiesterets Præ-

judikat af 9. Decbr. 1842 er afgjort, at almindelige danske

Love, om de end ere opsendte til Island til Efterlevelse, ei

ere gjeldende sammesteds forinden de ere publicerede der paa

den i nysnævnte Forordning foreskrevne Maade, nemlig i is-

landsk Oversættelse".

Med Hensyn til Udvidelsens Form, da findes den ældre

Maade, at samle forskjellige Lovbestemmelser i en almindelig

Forordning, mindre hensigtsmæssig, og det foreslaaes derfor,

at de udgives særskilt hver for sig i den sædvanlige Form,

„med vedføiet islandsk Oversættelse og en Intimation, som

viser deres Oprindelse".

Althingets Indstilling om, at Loven 5. April 1850 om

fremmede Joder ikke udvides til Island, er efter den kongel*

Commissarii Yttring overeensstemmende med den almindelige

Mening paa Island, og Ministeren raader derfor til, at Ud-

videlsen af dette Lovbud indtil videre stilles i Bero. — An-

gaaende Plak. 17. Febr. 1847 var det i Ministeriets Skrivelse

til den kgl. Commissarius bemærket, at det turde være rettest

at tilføie en Bemærkning om, at Reskr. 21. Decembr. 1831

ogsaa vil være anvendeligt paa det omhandlede Salarium til

Høiesterets-Advokateme som Defensorer i islandske Justitssager.

Althinget havde imidlertid undladt at berøre dette Punkt, men

da Commissarius havde oplyst, at Thinget, saavidt han kunde

bemærke, var aldeles villigt til at gaa ind herpaa, og han

saaledes har antaget, at Undladelsen af at omtale dette Punkt

i Althingets Betænkning blot er foranlediget ved en Forglem-

melse af Concipisten, mentes det rettest, at en Bestemmelse

af det her angivne Indhold tilføies i en særlig Paragraph. -*

I Lovene 25. April 1850 og 29. Decbr. s. A. vare ingen For-

andringer foreslaaede. — Derimod havde Althinget foreslaaet
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flei'e Ændringer i Presseloven, som droftes af Ministeriet
', og 1855.

de saaledes forelagte Lovbud indstilles til kongelig Appro- —
bation. 9 - Mai.

[Kongelig Resolution]

:

Vi approbere allern. de Os allerunderd. forelagte

Udkast til

:

1) Plakat, hvorved Plak. af 17. Pebr. 1847 an-

gaaende Salair for Hoiesterets-Advokater i de Justits-

sager, de udfore som Defensorer, udvides til Island.

2) Plakat, hvorved Lov af 25. April 1850, om
Ophævelse af Bekjendtgjorelser i Altonaer Merkur m. m.,

udvides til Island.

3) Plakat, hvorved Lov af 29. Decbr. 1850, om

Anvendelsen af de forskjellige Arter af Strafarbeide,

udvides til Island; og

4) Forordning, hvorved Lov af 3. Januar 1851,

om Pressens Brug, med nogle Modifikationer udvides

til Island.

Og ville Vi derhos lige allern., at Loven af 5. April

1850, om fremmede Joders Adgang til at opholde sig

her i Riget, paany forelægges Althinget, med Opfordring

til Samme, om at tage Sporgsmaalet om dette Lov-

buds Udvidelse til Island under gjentaget Overveielse.

Frederiksborg Slot den 9. Mai 1855.

Kongelig Resolution ang. Udarbejdelse af Udkast 9. Mai.

til en Tyendelov for Island. Frederiksborg Slot

den 9. Mai 1855*. — Isl. Forestill, og Resol. Protok.

1855, Nr. 37. Forhandlingerne om Sagen i Tftindi frå nefndar-

fond. l'slenzkra embættismanna (KhBfn 1842. 12) 1839, S. 18.

23. 50. 159; 1841, S. 207—208; — Ti'o. frå al[)fngi l'slendinga

') Ministeriets Bemærkninger ere som Motiver til Forordn.

9. Mai 1855, ang. Loven om Pressens Brug, anførte i

Depart. Tid. 1855, S. 670-678.
2
) For. 26. Januar 1866.

XVI. B. 10
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1855. 1847: 20-22. 24. 657-666. 679-685. 738—739,- — 1853:

9. Mai. 15-16. 23. 24-25. 63—68 338-368. 435-458.670-674. -
Resolutionens Indhold er optaget i kgl. Bekjendtg. til Althinget

7. Juni 1855, II, 10. — I Forest. 7. Mai foredrager Justitsmin.

(Simony) et af Althinget under dets Session i 1853 indgivet An-

dragende, angaaende, at Udkast til en Anordning om Husbanders

og Tjenestetyendes gjensidige Rettigheder og Pligter paa Island

maatte blive forelagt Althinget, et Andragende, som ogsaa den

kgl. Commissarius havde anbefalet. Trangen til en saadan

Lovgivning havde allerede yttret sig i den Reykjavfkske For-

samling af islandske Embedsmænd 1839 og 1841, og i en af

Althinget 1847 indgiven Petition, ang. Revision af For. 3. Juni

1746 og to andre samtidige Forordninger, og af kgl. Bekjendt-

gjSrelse til Althinget 19. Mai 1849 fremgik, at Betænkninger

i denne Anledning havde været indhentede fra Øvrighederne

i Island, men at Sagen ikke havde kunnet fremmes saavidt,

at noget Lovudkast havde kunnet forelægges. Nogle af de

Embedsmænd, hvis Erklæringer havde været indhentede, havde

yttret den Formening, at der til denne Sags Bearbeidelse burde

nedsættes en Commission, men Ministeriet fandt, at en saadan

Commission for denne særlige Sag vilde medfore uforholds-

mæssige Bekostninger, og mente det rettest, at stille Sagen i

Bero, indtil den nye Tyendelov for Danmark var bleven ved-

tagen. Senere blev det underhaanden overdraget en af de

hBiere islandske Embedsmænd at udarbeide et saadant Ud-

kast, men han havde nu frasagt sig dette Hverv, og der var

saaledes Sporgsmaal om, hvorledes man nu skulde faa Sagen

videre fremmet, da der baade syntes at være Trang til en

saadan Lov i Island, og der var givet et Slags Udsigt dertil

i kgl. Bekjendtg. til Althinget 23. Mai 1853. Det erkjendes

vel, at endeel Materiale er for Haanden til deraf at udarbeide

et Lovudkast om denne Gjenstand, deels i de nævnte Betænk-

ninger fra Embedsmændene i Island, deels i Althingets Petition,

og deels i Tyendeloven af 10. Mai 1854, men det mentes dog

at være hensigtsmæssigere, at Grundlaget for en saadan Lov-
* givning for Island udgaaer fra Landet selv, og fra Mænd,

som alene kunne have fuldstændig Kundskab til de herhen

horende Forhold, fordi de dagligen leve i dem. Dette synes

saa meget mere tilraadeligt, som det efter Althingets Forhand-

linger „ingenlunde kan antages, at en Reform i samme Ret-

ning, som den nye Tyendelov for Danmark, vilde vinde Bifald

hos Althinget eller Anklang i Landet". Da nu Indenrigs-

ministeriet vilde gjb're Forslag om Nedsættelse af en Commis-
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sion i Reykjavik til den islandske Matrikelsags videre Fremme, 1855.
kunde muligen denne Leilighed benyttes til at scJge at erholde

et Grundlag ogsaa for Tyendesagens Ordning fra de med ^' ^a*'

Forholdene mest fortrolige Mænd, hvorved ogsaa den Ind-

vending imod en særegen Commissions Nedsættelse, som hen-

tedes fra Omkostningerne, vilde for en Deel bortfalde.

Ministeriet mener altsaa, at Sagen vil bedst fremmes paa

den Maade, uat det overdrages den kgl. Commissarius ved

Althinget, saafremt en Commission som den ovennævnte maatte

blive nedsat, og han maatte finde sammes Medlemmer skik-

kede til det her ommeldte Hverv, da at tillægge dem Ordre

til at overtage Udarbeidelsen af en ny Tyendelovgivning for

Island, i hvilken Hensigt det i Ministeriet beroende Materiale

vil blive stillet til Disposition j hvorhos Commissarius, for det

Tilfælde, at en saadan Commission imod Forventning ikke

maatte blive nedsat, muligen kunde formaae nogle dertil skik-

kede Mænd i Reykjavik til at paatage sig det oftnævnte

Hverv''.

Saaledes indstilles:

<«1) at det i den Bekjendtgj oreise, som vil være

at udfærdige angaaende Resultaterne af Althingets

Betænkninger og Petitioner i 1853, allern. maa blive

tilkjendegivet Thinget, at Deres Majestæt ikke har

seet Dem i Stand til i indeværende Aar at lade Al-

thinget forelægge et Udkast til en Tyendelov for Is-

land, men at Deres Majestæts Regjering fremdeles

vil have sin Opmærksomhed henvendt paa denne Sags

Fremme. %
2) at Justitsministeriet derhos allern. maa blive

bemyndiget til at overdrage til den kgl. Commissarius

ved Althinget, at see den for omhandlede Sag frem-

met paa en af de ovenfor paapegede Maader».

[Kongelig Resolution] :

Indstillingerne bifaldes. — Frederiksborg Slot den

9. Mai 1855.

Plakat angaaende Salair for Hoiesterets - Ad- 9. Mai.

VOkater som Defensorer i Justits-Sager. Frede-

10*
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1855. riksborg Slot den 9. Mai 1855. — Anfart som

9. Mai. publiceret 1856 i alle Sonder-Amtets og Nord- og Oster-Amtets

Jurisdiktioner ; 1858 i Snæfellsnes, Bardastrands og Isafjords

Sysseler, og 1859 i Myra og Hnappadals, Dala og Stranda

Sysseler i Vester-Amtet. — Plakaten af 17. Februar 1847 er

fcirst forelagt Althinget i Sessionen 1858, blandt de alminde-

lige Lovbud fra 1847—52, som efter den daværende Justits-

minister (A. W. Scheels) Mening gjeldende uden Udvidelse.

Tffi. fra alfrmgi Islendinga 1853, S. 18. 607-647. .827—859.

1032—1037, see især S. 1033. — Original med kgl. Resol. 24.

Mai 1855 indheftet i Isl. Forestill, og Resol. Protok. 1855,

Nr. 45. — Original-Aftryk, paa Dansk og Islandsk i det

Schultziske Officin, 2 Blade i 4'°. FOrste Side Titelblad, den

danske Titel Sverst, der nedenfor den islandske, Resten af

Titelbladet Dansk. Paa den anden Side den danske Text med

Kongens og Justitsministerens (Simony) Underskrifter 5 tredie

Side den islandske Text med Verification af Departementsr

chefen for det islandske Departement: tr
Samhlj6oa hinum

danska texta, vitnar Oddg. Stephensen" $
fjerde Side blank. —

Plakatens Titel, samt dens § 3 i Depart. Tid. 1855, S. 639,

den hele i Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

m. Danmark vedkommende, 1855, S. 227-228.

Islandsk: Original- Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Tioindi um stj6rnarmål. Islands I, 57. Tioindi fra

aljnngi Islendmga 1857, Viob. B, S. 78-79. Til. fra aljungi

islend. 1855, S. 90 (Rubr.). Norori III, 77-78 tRubr.)-

Plakat, hvorved Plakat af 17. Februar 1847, an-

gaaende Salair for Hoiesterets-Advokaterne i de Justits-

Sager-, de udfore som Defensorer, udvides til Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Efter at Vi

have modtaget Vort troe Althings allerund. Betænkning

angaaende Udvidelse til Island af Plakat af 17. Febr-

1847, angaaende Salair for Hoiesterets-Advokaterne 1

de Justitssager, de udfore som Defensorer, byde og be-

fale Vi som folger:

1. Den Adgang til Salair, som den allerh. For-

ordning af 7. Marts 1827 har tillagt Advokaterne ved

Vor Hoiesteret i de Sager, der af dem udfores som

Aktorer, skal herefter være udvidet til de Sager, som

de udfore i Egenskab af Defensorer.
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2. Salairets Storrelse bliver baade for Aktorerne 1855.

°g Defensorerne at bestemme efter de i ovennævnte 9. Mai.

Forordnings § 2 fastsatte Regler, saa at den Adgang
til hoiere Salair, som Vor Plakat af 3. Marts 1841

tøed Hensyn til visse Tilfælde har hjemlet Aktorerne,

herefter skal bortfalde. lovrigt vil og den nævnte For-

ordnings § 3 være anvendelig paa de Salairer, der til-

kendes Hoiesterets-Advokaterne som Defensorer.

3. Bestemmelserne i allerh. Reskript af 21. Decbr.

1831 skulle være anvendelige paa de Salairer, som til—

kjendes ifolge nærværende Plakat.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 9.

Mai 1855.

O pib bréf, er logleibir å Islandi opio bréf 17.

Februar 1847, um borgun fyrir målaflutmngsmenn vib

hsestarétt i t>eim domsmålum, sem J>eir Jmr verja.

Vér Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

%>tir ab Vér hofum mebtekib J)egnlegt ålitsskjal Vors
trua aljnngis, um logleibslu opins bréfs 17. Febr. 1847
Um borgun fyrir målaflutmngsmenn vib hæstarétt i J>eim

domsmålum, sem J>eir J>ar verja, bjobum Vér og skipum
fyrir å l>essa leib

:

!• Réttur så til målaflutningslauna, sem hin allra-
hæsta tilskipun, dagsett 7. Marts 1827, hefir veitt måla-

flutningsmonnum vib hæstarétt Vom i målum beim, sem
peir sækja, skal eptirleibis einnig nå til J>eirra måla,
sem [>eir flytja sem sakarverjendur.

2. Upphæb launa {>essara skal åkveba bæbi fyrir
Sfekendur og verjendur eptir .reglum J)eim, sem til—

teknar eru i 2. gr. ofannefndrar tilskipunar, svo ab
rettur så til meiri launa, sem opib bréf Vort, 3. Marts

•J-841,
heimilar sækendum i sumum målum, skal héreptir

burtnuminn. Ab obru leyti skal 3. gr. i nefndri til-

Jpun einnig eiga vib J>au laun, sem dæind eru måla-
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1855. flutningsmonnunum vio hæstarétt, l>egar J>eir verja

3. Akvaroanirnar i konungsbreli 21. Decbr. 1831

skulu eiga vio [>au målaflutningslaun, sem nu falla til

eptir {)essu opnå bréfi.

Eptir })essu eiga allir hlutaoeigendur ser J)egnlega

ao hegoa. — Gefio i holl Vorri Frioriksborg, 9. dag

Mai-månaoar 1855.

9. Mai. Plakat angaaende Anvendelsen af de forskjel-

iige Arter af Strafarbeide, Frederiksborg Slot

den 9. Mai 1855. — Anfért som publiceret 1856 i alle

Sysseler i Sflnder-Amtet og i Nord- og Oster-Amtet, med Und-

tagelse af Hunavatns Syssel ; i Vester-Amtet er den publiceret

1858 i Snæfellsnes og Bardastrands Sysseler, 1859 i Myra og

Hnappadals, Dala og Stranda Sysseler 5 i Isafjords og Hunavatns
1 Syssel anføres den ikke som publiceret. — Loven af 29. Decbr.

1850 er først forelagt Althinget i Sessionen 1853, blandt de

almindelige Lovbud fra 1847—1852, som efter den daværende

Justitsminister (A. W. Scheels) Mening gjeldende uden Ud-

videlse. Ti'bindi fra alfeingi Islendmga 1853, S. 18. 607-647.

827-859. 1032—1037. — Original med kgl. Resol. 24. Mai 1855

indheftet i Isl. Forestill, og Resol. Protok. 1855, Nr. 45. —
Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske Officin,

" 2 Bl. i 4'°. Forste Side Titelblad, den danske Titel overst,

der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk. Paa

den anden Side den danske Text med Kongens og Justits-

ministerens (Simony) Underskrifter 5 tredie Side den islandske

Text med Verification af Departementschefen for det islandske

Departement:
((Samhlj6oa hinum danska texta, vitnar Oddg.

Stephensen" 5 den fjerde Side blank. Algreen-Ussings Saml.

af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855,

S. 2275 Rubr. i Depart. Tid. 1855, S. 639.

Islandsk: Original -Aftryk med den danske Text (see

ovenfor"). Ti&indi um stj6rnarmalefni Islands 1, 58—59. Ti'&.

frå alfrfngi Islendmga 1857, Viob. B, S. 77-78. T10. fra alf>.

I'slend. 1855, Vi&b. B, S. 90 (Rubr.). Nor&ri III, 77 (Rubr.).

Plakat, hvorved Lov af 29. Decembr. 1850, om
Anvendelsen af de forskjellige Arter af Strafarbeide,

udvides til Island.

1
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Vi Frederik den Syvende <fcc. G. V. : Efter at Vi 1855.

ave modtaget Vort troeAlthings allerund. Betænkning 9. Mai.

angaaende Udvidelse til Island af Lov af 29. Decbr. T""^
1850, om Anvendelsen af de forskj ellige Arter af Straf-

arbeide, byde og befale Vi som folger:

1. Fra 1. April 1851 skulle ,de Forbrydere, der

efter de gjeldende Regler vilde være at indsætte til

Arbeide i Rasphuset eller Fæstningen, hensættes til

Tugthusarbeide.

2. Ved Fastsættelse af Tugthus- eller Forbedrings-

husarbeide bliver herefter i Dommen intet bestemt

Straffested at nævne. Imidlertid ville de, som ansees

tøed fornævnte Strafarbeide, indtil anderledes af Justits-

ministeriet bestemmes, være at aflevere til samme Straffe-

anstalter som hidtil.

3. Med Hensyn til de Forbrydere, som hidtil ere

iuddomte i et vist Tugthus eller Forbedringshus, over-

lades det til Justitsministeriet at bestemme, i hvilken

Straffeanstalt de have at udstaa deres Straf.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 9.

Mai 1855.

O pib bréf, er logleibir a lslandi log 29. Decbr.

1850 um [)ab, hvernig beita skuli hinum ymislegu teg-

Undurn hegningarvinnu.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vér hofum mebtekib J>egnlegt ålitsskjal Vors

frtia aljmigis, um ab gjora gildandi å fslandi log 29.

Decbr. 1850, um t>ab, hvernig beita skuli hinum ^mis-

tagu tegundum hegningarvinnu, bjobum Vér og skipum

fyrir a l)essa leib:

1. Upp fra 1. degi April-manabar 1851 skulu af-

brotamenn J)eir, sem samkvæmt reglum }>eim, sem mi

gilda, ættu ab vinna i rasphusinu eba i festingu, fara i

tukthusib.

'
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1855. 2, J>egar åkvebin er vinna i tuktmisinu eba betrunar-

*^.7a
T' hiisinu, skal eptirleibis ekki i dominum tiltaka neinn

IVlcil
% r r •

vissan hegningarstab. \>o skal lata J>a, sem dæmdir

verba til fyrnefndrar hegningarvinnu, fara i somu hegn-

ingarhus, sem hingabtil, Jmngab til doinsmålastjornar-

råbib tiltekur, ab obruvisi skuli vera.

3. I tillid til J)eirra afbrotamanna, sem hingabtil

hafa verib dæmdir til vinnu i einliverju tilteknu tukt-

husi eba betrunarhiisi, £å er |oab å valdi domsmåla-

stjornarråbsins, ab åkveba, hvar J>eir eigi ab vinna

hegningarvinnu J>essa.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur sér J)egnlega

ab hegba. — Gefib i holl Vorri Fribriksborg, 9. dag

Mai-månabar 1855.

9. Mai. Plakat angaaende Ophor af Bekjendtgjorelser

i den Altonaiske Merkur o. s. v. Frederiksborg

Slot den 9. Mai 1855. — Anføres som publiceret 1856

i alle Sysseler i SBnder-Amtet, samt ligeledes i Nord- og

Oster-Amtet, 1858 i Snæfelisnes, Bardastrands og Isafjords

Sysseler, og 1859 i Myra og Hnappadals, Dala og Stranda

Sysseler. — Loven af 25. April 1850 er først forelagt Althinget

i Sessionen 1853, blandt de almindelige Lovbud fra 1847

—

1852, som efter den daværende Justitsminister (A. W. Scheels)

Mening gjeldende uden Udvidelse. Tibindi fra aljringi Islend.

1853, S. 18. 607-647. 827-859. 1032—1037. — Original med

kgl. Resol. 24. Mai 1855 indheftet i Isl. Forestill, og Hesol.

Prot. 1855, Nr. 45. — Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk

i det Schultziske Officin, 2 Bl. i 4*°. FOrste Side Titelblad,

den danske Titel Sverst, der nedenfor den islandske, Resten

af Titelbladet Dansk. Paa den anden Side den danske Text

med Kongens og Justitsministerens (Simony) Underskrifter ;

tredie Side den islandske Text med Verification af Departe-

mentschefen for det islandske Departement :
((
Samhlj6i)a hinum

danska texta, vitnar Oddg. Stephensen"; fjerde Side blank. —
Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1855, S. 226-227) Rubr. i Depart. Tid.

1855, S. 639.
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Islandsk: Original- Aftryk med den danske Text (see 1855.
ovenfor); Tftindi um stjornarmål. Islands I, 58. Tftindi fra 9. Mai
alfungi fslendfnga 1857, Vjfcb. B, S. 79 -80. TO. fra alf>i'ngi

tøend. 1855, Vi&b. B, S. 90 (Rubr.). Nor&ri III, 77(Rubr.).

Plakat, hvorved Lov af 25. April 1850, der fast-

sætter, at de tidligere i visse Tilfælde befalede Bekjendt-

gjorelser i den altonaiske Merkur, de hamborgske Aviser

°8 paa Hamborgs Bors skulle bortfalde, udvides til

Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at Vi
have modtaget Vort troe Althings allerund. Betænkning

angaaende Udvidelse til Island af Lov af 25. April

1850, der fastsætter, at de tidligere i visse Tilfælde

befalede Bekjendtgjorelser i den altonaiske Merkur, de

hamborgske Aviser og paa Hamborgs Bors skulle bort-

falde, byde og befale Vi som folger:

I de Tilfælde, hvor Proklamata, Stævninger og andre

offentlige Bekjendtgjorelser, som udstedes her i Riget,

skulde, for Plakaten af 21. August 1848, indfores i

den altonaiske Merkur, eller i en hamborgsk Avis, eller

kundgjores paa Hamborgs Bors, skal denne Publikations-

måde bortfalde, saa at deslige Bekjendtgjorelser, naar

de ere indforte i den Berlingske politiske og Avertisse-

mentstidende samt i Adressecontoirets Efterretninger,

eller vedkommende Stiftsavis, skulle efter det befalede

Varsels Udlob have samme Virkning, som om Kund-
gjorelsen tillige var skeet paa en af de forstnævnte

Maader.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have
at rette, — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den
9

- Mai 1855.

Opio bref, sem logleioir å fslandi log 25. April

1850, er tiltaka, ab auglysingar l>ær, sem åbur var bofcifc,

begår svo stoo a, aB birta i Altonaborgar »Merkur »,
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Hamborgarblobum og å kaupmannahusi Hamborgar, skuli

ekki framar eiga ser stab.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hofum mebtekib t>egnlegt ålitsskjal Vors

triia atyingis um ab gjora gildandi å Islandi log 25.

April 1850, er tiltaka, ab auglysingar \}ær9 sem åbur

var bobib, J)egar svo stob å, ab birta i Altonaborgar

« Merkur«, Hamborgarblobum og å kaupmannahusi Ham-
borgar, skuli ekki framar eiga ser stab, bjobumVér og

skipum fyrir å })essa leib:

[>ar sem bobib var, åbur en opib bréf 21. August

1848 kom ut, }>egar svo var åstatt, ab birta innkallanir

i buum, stefnur og abrar almennar auglysingar, sem

gefnar eru lit hér i rikinu, i Altonaborgar « Merkur«,

eba i einhverju dagblabi Hamborgar, eba å kaupmanna-

husi Hamborgar, |)å skal mi hætta tøessum birtingum,

svo ab, J)egar J)esskonar auglysingar eru birtar i Ber-

lingatibindum, og i biobum «Adressecontoirsins» eba

dagblobum stiptisins, skulu J)ær, £egar hinn logskipabi

frestur er libinn, vera eins gildar, eins og J)6 \>ær einnig

hefbu verib auglystar å einhvern J)ann hått, sem fyr var

um getib.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur ser J)egnlega

ab hegba. — Gefib i holl Vorri Fribriksborg, 9. dag

Mai-månabar 1855.

9. Mai. Forordning angaaende Lov om Pressens Brug.

Frederiksborg Slot den 9. Mai 1855. — Anfort som

publiceret 1856 i alle Sysseler i Sfmder-Amtet og i Reykjavik

By, samt ligeledes i alle Nord- og Oster-Amtets Jurisdiktioner;

1858 er "den publiceret i Snæfellsnes, Barbastrands og Isafjords

Sysseler, og 1859 i Myra og Hnappadals, Dala og Stranda

Sysseler. — Loven af 3. Januar 1851 er først forelagt Althinget

i Sessionen 1853, blandt de almindelige Lovbud fra 1847—

1852, som efter den daværende Justitsminister (A. W. Scheels)

Mening gjeldende uden Udvidelse, Tibindi fra alfungi Islend.

1853, S. 18. 607-647. 827-859. 1032-1037, samt Vibb. A,
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s
- 19-22 (islandsk Oversættelse af Lov 3. Januar 1851). — 1855.

Original med kgl. Resol. 24. Mai 1855 indheftet i Isl. Fore- 9. Mai.
still.

g Resol. Protok. 1855, Nr. 45. - Original-Aftryk paa
•Dansk og Islandsk i det Schultziske Officin, 16 Sider i 4*°.

F6rste Side Titelblad, den danské Titel Bverst, der nedenfor
den islandske, Resten af Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider

2—14 den danske Text, med Kongens og Justitsministerens

(Simony) Underskrifter
5
paa de ulige Sider 3— 15 den islandske

Text uden Underskrifter, med Verification af Chefen for det

ålandske Departement :
<f
Samhlj6oa hinum danska texta, vitnar

Oddg. Stephensen" 5 den sidste Side (16) er blank. — Depart.
Tiu\ 1855, S. 670—678 (med Motiver)

;
Algreen-Ussings Sam-

ling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende,
l855, S. 222-226.

Islandsk: Original- Aftryk med den danske Text (see

°venf.). Ti'o. um stj6rnarmål. Islands I, 59-67 (med Motiver).

Ti0. fra alfn'ngi islendmga 1857, Viob. B, S. 73—77. Tio. fra

alf>ingi Islendi'nga 1855, Viob. B, S. 90 (Rubr.). Norori III,

78 (Rubr.).

Forordning, hvorved Lov af 3. Januar 1851, om
Jessens Brug, med nogle Modifikationer udvides til

Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Efter at Vi

have modtaget Vort troe Althings allerund. Betænkning
a"gaaende en modificeret Udvidelse til Island af Lov
af 3. Januar 1851, om Pressens Brug, byde og befale

som folger:

1. Paa ethvert Skrift, som udleveres fra et Trykkeri

1 Island, skal Bogtrykkerens Navn tilligemed Trykke-

stedet være anfort. For Overtrædelse heraf straffes

bogtrykkeren, og, naar denne ikke kan udfindes, den,

har Skriftet til Forhandling eller Uddeling, med

Boder fra 5 til 100 Rd.

2. For urigtig Angivelse af Bogtrykker bodes fra

5 til 250 Rd. Samme Straf rammer den, der, vidende

saadan Angivelse, har Skriftet til Forhandling eller

Uddeling.

3. For Indholdet af et i Island ved Trykken

offentliggjort Skrift paahviler Ansvaret Forfatteren, naar

/
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1855. han paa Skriftet har navngivet sig, og derhos enten,

9. Mai. da Skriftet udkom, havde fast Bopæl i Island, eller ved

Sagens Anlæg er inden Statens dommende Myndigheds

Omraade. — Har ingen saadan Forfatter nævnt sig,

paahviler Ansvaret under samme Vilkaar Udgiveren,

og dernæst Forlæggeren eller Commissionshandleren.

Mangler nogen af de fastsatte Betingelser for, at en af

de nævnte Personer kan drages til Ansvar, paahviler

dette Bogtrykkeren. — Naar i et af Flere i Forening

udgivet Skrift den Enkelte træder frem som Udgiver

af visse tilstrækkeligt afsondrede Dele af samme, bort-

falder forsaavidt Ansvaret for de ovrige Udgivere. —
Enhver af de Personer, hvem Ansvaret saaledes kan

komme til at paahvile, er, naar han dertil opfordres

og ikke selv vil overtage Ansvaret, pligtig at meddele

de Oplysninger, som maatte være fornodne, for at godt-

gjore, at Ansvaret paahviler En af de Foregaaende;

dog skal saadan Opfordring skee inden sex Maaneder,

efter at Bekjendtgjoreise om Skriftets Udgivelse forste

Gang har været indrykket i et offentligt Blad. I modsat

Fald bortfalder Ansvaret for ham.

4. Af ethvert Skrift paa ikke over 6 Ark skal

Bogtrykkeren samtidigt med Skriftets Udlevering fra

Trykkeriet og senest inden en Time fra Udleveringens

Begyndelse afgive et Exemplar paa Politikammeret,

hvorfor, om forlanges, strax skal meddeles Tilstaaelse.

Overtrædelse heraf straffes med Boder fra 10 Rd. til

250 Rd. Er ingen eller en urigtig Bogtrykker anfort

paa Skriftet, og Trykkeren ikke kan udfindes, gaaer

Ansvaret over paa Forlæggeren eller Commissions-

handleren.

5. Den, som ved Trykken raader til Opstand mod
Kongen eller til voldeligt Angreb paa Rigsdagens Sik-

kerhed og Frihed, eller til med Vold at virke til en

Forandring i den ved Rigets Grundlov bestemte For-

fatning, straffes med Landsforviisning eller Statsfængsel

#
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Paa 5 eller flere Aar eller efter Omstændighederne paa 1855,

Livstid. - 9. Mai.
t

6. Den, der i et trykt Skrift tillægger Kongen
-ør~'~^~'

uretfærdige eller skammelige Handlinger, tillader sig

forhaanende Domme eller Yttringer om Kongen, eller

1 at omtale hans Person betjener sig af fornærmende

Udtryk, straffes med Fængsel fra 3 Maaneder til 2 Aar.

Samme Straf rammer den, der paa lige Maade forbryder

sig mod Dronningen, Enkedronningen, Thronarvingen

eHer Rigsforstanderen.

7. Udgives noget Skrift, der fornærmer fremmede,

i Venskab med Kongen staaende Magter, enten ved at

laste og forhaane de regj erende Personer, eller ved

uden at nævne sin Hjemmel at tillægge saadanne Re-

geringer uretfærdige og skammelige Handlinger, straffes

den Skyldige med Fængsel fra 3 Maaneder til 1 Aar,

eller med Boder fra 25 til 250 Rd. Tiltale finder kun

Sted, naar det af vedkommende Regjering forlanges.

8. Udgives noget Skrift, hvori der drives Spot

uied noget i Riget bestaaende Religionssamfunds Troes-

tardomme eller Gudsdyrkelse, straffes den Skyldige

uied Fængsel fra 1 til 6 Maaneder. Paa samme Maade,

eller med Boder fra 50 til 250 Rd., straffes den, der

offentliggjor et utugtigt Skrift.

9. Krænker Nogen i et trykt Skrift en Andens

Ære ved ubefoiet at tillægge ham enten en Handlemaade,

der vilde gjore ham uværdig til Medborgeres Agtelse,

eller Benævnelser, som alene kunde hjemles ved en

saadan Handlemaade, straffes han med Fængsel fra 3

Maaneder til 1 Aar eller med Boder fra 50 til 250 Rd.

For andre ubefoiede Sigtelser, der maae nedsætte den

Angrebnes borgerlige Agtelse, samt for Ukvemsord eller

Skjældsord, anvendes Boder fra 5 til 250 Rd., eller

Fængsel fra 14 Dage til 3 Maaneder. I alle foranforte

Tilfælde blive derhos de ubefoiede Udladelser, efter den

Fornærmedes Paastand, at kjende dode og magteslose.
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' 1855. 10. For saadanne trykte Meddelelser om person-

9. Mai. Hge og huslige Forhold, hvorved Privatlivets Fred

krænkes, bodes fra 10 til 50 Rd.

11. Enhver, der i et periodisk Skrift anseer sig

personligt angreben, eller som onsker at berigtige ham

vedkommende Meddelelser i Skriftet, kan i dette fordre

uden Betaling optagen en Bekjendtgj oreise om Sags

Anlæg i Anledning af Angrebet saavel som om Sagens

Udfald, eller en Berigtigelse, der dog ikke maa optage

mere end V* Nummer, eller en Henviisning til en Be-

rigtigelse i et andet Skrift. — Denne Optagelse skal

skee i et af de to forste Nummere af Skriftet, som

udgives efter at Optagelsen beviislig er forlangt; dog

skal Udgiveren ikke i noget Tilfælde være forpligtet til

i et Nummer at optage flere saadanne Bekjendtgj orelser

eller Berigtigelser, end der kunne faae Plads paa en

Fjerdedeel af Nummeret. — Undladelse af at efter-

komme denne Forpligtelse straffes med Boder fra 10

til 50 Rd., og den begjærte Optagelse kan fremtvinges

ved daglig Mulkt efter Rettens Kjendelse.

12. Confiskationen af et Skrift finder Sted efter

Dom, naar det er af et efter denne Forordnings §§ 5,

6, 7 eller 8 strafbart Indhold.

13. Stiftamtmanden paa Island bestemmer, om

et Skrift formedelst sit Indhold skal paatales af det

Offentlige. Beslaglæggelse af et Skrift kan i saa Fald

kun finde Sted efter Undersøgelsesdommerens Kjendelse.

14. Indforsien af fremmede Skrifter er fri. Finder

Stiftamtmanden, at et saadant Skrift er af strafbart

Indhold, og kan ingen dansk Undersaat drages til An-

svar for dets OfFentliggj oreise, kan der hos den, der

har eller har haft Skriftet til Forhandling eller Ud-

deling, ved Fogden nedlægges Forbud mod dets videre

Udbredelse i Landet, hvilket Forbud efter Stævning til

den, hos hvem det er nedlagt, uopholdeligt bliver at

forfolge under den kriminelle Processes Former. Bliver

Forbuddet stadfæstet ved Domstolene, vil der i Dommen
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v&re at bestemme en Frist, inden hvilken Skriftet skal 1855.

yære udsendt af Riget eller i modsat Fald være con- 9. Mai.

fiskeret. Denne Dom bliver efter det Offentliges For-
""-~^v^*""

anstaltning 3 Gange at bekjendtgjore i et islandsk Blad

°g den Berlingske Tidende, hvorefter al videre Ind-

forskrivning, Forhandling eller Uddeling af Skriftet i

Riget er forbudt, og Overtrædelse heraf ansees med
Straf af Boder fra 25 til 250 Rd., eller med Fængsel

fra 14 Dage til 6 Maaneder.

15. - Overgaaer der i et Tidsrum af to Aar et pe-

riodisk Skrift, eller flere slige Skrifter, der have Ud-
giver tilfælles, tre saadanne Domme, kan det ved den

sidste Dom fastsættes, at Skriftet eller andre periodiske

Skrifter af samme Udgiver ikke tor indfores i Riget,

toed mindre Tilladelse dertil gives af Justitsministeren.

Forbudet bekjendtgjores og Overtrædelse deraf straffes,

som i § 14 fastsat.

16. Hvad i denne Forordning er bestemt om trykte

Skrifter, gjelder tillige om alle ved mekaniske Midler

frembragte Gjengivelser af Skrift. — Paa Kobberstik,

Træsnit, Steentryk og andre billedlige Fremstillinger

ville ligeledes de angaaende trykte Skrifter givne Be-

stemmelser, med Undtagelse af § 4, være analogisk

anvendelige. Dog skal, saafremt de udgaae i For-

bindelse med et Skrift og som Bestanddele af dette,

den, der bærer Ansvaret for Skriftet, tillige have An-
svaret for disse.

17. Denne Forordning træder istedetfor de tid-

ligere givne Bestemmelser om Pressens Brug.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den

9. Mai 1855.

Tilskipun, sem logleioir å Islandi, meo nokkrum

breytmgum, log 3. Januar 1851, um prentfrelsi.
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1855. Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjoruni kunnugt:

9. Mai. Eptir ab Ver hofum mebtekib J)egnlegt ålitsskjal Vors

tnia aljnngis, um ab gjora gildandi å Islandi, meb nokkruiw

breytingum, log um prentfrelsi, dags. 3. dag Januarm-

1851, bjobum Ver og skipum fyrir å [>essa leib:

1. Å sérhverju riti, sem lit kemur fra nokkurri

prentsmibju a Islandi, skal standa nafn prentarans, og

hvar ritib sé preutab. Ef ut af {)essu er brugbib, sektast

prentarinn, og ef hann linnst ekki, J)å så, sem hefii'

ritib til solu eba litbytingar, fébotum fra 5 til 100 rd.

2. Ef rångt er sagt til prentara, skal . bæta fra 5

til 250 rd. Hin sama sekt liggur vib fyrir pann, seiu

veit, ab rångt er fra sagt, og hefir ritib til solu eba

litbytingar.

3. Rithofundarnir skulu hafa åbyrgb å efni boka

Jjeirra, sem prentabar eru i Islandi, J)egar {)eir hafa sagt

til nafns sins a ritinu, og J)ar ab auki annabhvort voru

biisettir å Islandi, [>egar ritib kom lit, eba eru undn*

domsvaldi rikisins, {)egar målib er hofbab. — Ef engin 11

slikur hofundur hefir nafngreint sig, liggur åbyrgbin me&

somu skilmålum å utgefanda ritsins, og J)vi næst &

kostnabarmanni eba J>eim, sem hefir J)ab til solu.

nokkurn af hinum tilteknu skilmålum vantar, til j)ess,

ab einhver J>eirra manna, sem nefndir hafa verib, verf1

krafbur åbyrgbar, })å liggur åbyrgbin å prentaranum.

{>egar fleiri gefa lit rit eitt i félagsskap, og einn fyeivW

gefur sig fram, sem utgefanda nokkurra kafla i ritinu*

sem nægilega eru afmarkabir, hafa hinir utgefendurm 1
'

enga åbyrgb af J>eim koflum. — Sérhver J>eirra manfl*>

sem Jmnnig kunna ab få åbyrgbina, er skyldur til, ^eg*11

å hann er skorab, og hann vill ekki sjålfur taka $
ser åbyrgbina, ab gefa J)ær skyrslur, sem naubsynleg^r

eru, til ab sanna, ab åbyrgbin liggi å einhverjum hinn 9,

åbur nefndu; l>6 skal slika åskorun gjora, åbur en ^

månubir eru libnir, fra })vi hin fyrsta auglysing um

ab ritib sé å prent komib, hefir verib birt i blobununij

ella hefir hann enga åbyrgb af ritinu.
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4. Af sérhverju }>vi riti, sem ekki er stærra en 1855.

6 arkir, skal prentarinn, jafnframt J>vi sem hann lætur 9. Mai

af hendi ritib ur prentsmibjunni, og i sibasta lagi åbur

en ein stund er libin, fra }>vi hann byrjabi ab låta ritib

af hendi, senda eitt exemplar af J>vi å logregluhiisib,

°g skal hann £egar fa kvittun fyrir |>vi, ef hann beioist.

Ef tit af er brugbib, varbar J)ab 10 til 250 rd. b6tuni.

Ef enginn prentari er nafngreindur å bokinni, eba rångt

er sagt til nafns hans, og ekki verour komizt eptir,

hver prentab hafi, lendir åbyrgbin a kostnafearmanninum

e&a J>eim, sem hefir ritib til solu.

5. Så, sem å prenti ræbur til uppreistar gegn

konungi, eba til meb ofbeldi ab raska fribi og frelsi

rikisJ)ingsins, eba til ab koma meb ofbeldi breytingu å

stjornarlag }>ab, sem åkvebib er 1 grundvallarlb'gum

rikisins, skal litlægur af landi, eba gista i nkisfångelsi

1 5 år eba fleiri, eba alla æfi, eptir målavoxtum.

6. Så, sem å prenti drottar ab kominginum rång-

låtum eba svivirbilegum athofnum, leyfir ser smånandi

doma eba or&atiltæki um kominginn, eba fer um hann

*neibandi ummælum, sæti hegningu i fångelsi frå 3

nianubum til 2 ara. Somu hegningu skal så sæta, sem
a Hkan hått bryturvib drottnmguna, ekkjudrottninguna,

konungsefhib eba rikisstj6rann.

7. Ef nokkurt rit er lit gefib, sem meibir utlendar

frjobir, sem eru i vinåttu vib koming, annabhvort meb

W ab lasta og småna J)å, sem rikjum råba, eba dr6tta

heiiuildarlaust ab stj6rnendum slikra rikja rånglåtum og

skammarlegum athofnum, J)å skal hinn seki gista fång-

elsi 3 månubi til 1 års, eba låta uti 25 til 250 rd.

Eyrir d6m og log skal hann J>a ab eins draga, ef stjorn

su
> er hlut å ab måli, æskir })ess.

8. Ef nokkurt rit er gefib lit, sem gjorir gis ab

ti'uarlærdomum eba gubsd^rkun nokkurs tniarbragba-

felags, sem nu er i rikinu, skal hinum seka hegnt meb

1 til 6 iuånaba fångelsi. Somu hegningu sætir så, sem

XVI. B. 11
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1855. lætur prenta klåmrit, eba hann bætir 50 til 250 rd.

9. Mai. b6tum.
"""""~~v^*^

9 # Ef nokkur skerbir virbingu annars a prenti,

mel J)vi annabhvort ab drotta ab honum heimildarlaust

J>eirri hegbun, sem gjorbi hann 6verbugan virbingar sam-

borgarmanna sinna, eba nefnir hann \>e\m nofnum, sem

ao eins slik hegoun gæti gefio tilefni til, J)å skal honum

hegnt meb fångelsi i 3 månuoi til 1 ars, eba fébotum

fra 50 til 250 rd. Fyrir annan åstæoulausan åburb,

sem verba må virbingu J)ess, er fyrir verbur, til hnekkis,

sem og fyrir 6kvæoisorb eba skammaryrbi, skal bæta

frå 5 til 250 rd., eba Jmb varbar fangelsi fra 14 dogum

til 3 månaba. I ollum åbur nefndum tilfellum ber {)ar-

abauki ab dæma hin 6viburkvæmilegu orb omerk, J)egar

{)ess er krafizt af {)eim, sem meiddur er.

10. Fyrir ab skyra svo frå å prenti um hagi

einstakra manna og heimilisstobu, ab J)ab spilli heimilis-

fribi, skal bæta frå 10 til 50 rd.

11. Sérhver, sem [>ykist vera åreittur i einhverju

timariti, eba sem æskir ab leibrétta }>ab, sem um hann

er sagt i ritinu, getur krafizt, ab veitt sé vibtakaborg-

unarlaust i ritib augl^singu um, ab mål sé hofbab lit af

åreitninni, sem og um målalok, eba leibréttingu, sem

|)6 må ekki vera lengri en *U ur niimeri, eba tilvisun

um leibréttingu i obru riti. — Skal ^etta taka upp i

fyrsta eba annab mimer af timaritinu, sem kemur lit,

næst å eptir ab hann hefir æskt vibtokunnar meb vottum

;

[)6 skal utgefandi, hvernig sem å stendur, ekki vera

skyldur til ab taka upp i eitt mimer fleiri slikar aug-

lysingar eba leibréttingar, en sem komast å XU rir

mimeri. — Ef leidt er hjå sér ab gegna [)essari skyldu,

liggja vib J)vi 10 til 50 rd. bætur, og må {yvi'nga hlutab-

eiganda til ab taka upp i ritib J)ab sem 6skab er, meb

J)vi ab åkveba sektir fyrir hvem dag eptir d6ms-atkvæbi.

12. Upptækt verbur rit eptir d6mi, J)egar J)ab er

[iess efnis, sem hegningarvert sé samkvæmt 5., 6., 7.

eba 8. grein {)essarar tilskipunar.
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13. Stiptamtmaburinn å Islandi åkvebur, hvort 1855.

hofba eigi mal gegn riti fyrir sakir efnisins ab tilhlutun 9. Mai.

hins opinbera. Hald må, J)egar svo å stendur, einungis
^

'eggja å ritiS eptir urskurbi ranns6knardomarans.

14. Heimilt er ab flytja inn i landib litlend rit.

Ef stiptamtmanni virbast slik rit [)ess efnis, ab hegn-

mgar se vert, og ef enginn af [>egnum Danakonungs

getur haft åbyrgb af utbreibslu tøeirra, getur fogetinn

bannab J)eim, sem hefir eba haft hefir ritib til solu eba

ntbytingar, ab utbreiba |)ab framar i landinu, og skal

banni })essu, eptir ab biiib er ab stefna J)eim, sem bonnub

hefir verib sala ritsins, tafarlaust fylgt fram, eptir Jm
rettarfari, sem logbobib er i sakamålum. Ef domurinn

stabfestir bannib, skal åkveba i dominum, hversu langt

'negi ]{ba, [)ångab til ritib er sent burt ur rikinu, eba

ab obrum kosti verbi gjort upptækt. D6m })enna skal

l^risvar birta ab tilhlutun hins opinbera i einhverju is-

lenzku blabi og i Berlinga-tibindum, og må eptir [>ab

hvorki panta ritib til solu, selja J)ab né litbyta Jm 1

rikinu, og ef moti J)essu er brotib, skal J)ab sæta fé-

totum fra 25 til 250 rd., eba fångelsi i 14 daga til

6 månaba. *

15. Ef J)rlr slikir domar eru lagbir å eitthvert

tnnarit eba fleiri slik rit, sem einn er utgefandi ab, å

tveggja åra tiina, må åkveba i hinum sibasta })essara

donia, ab {>etta rit eba onnur timarit, sem hinn sami

mabur gefur ut, megi ekki flytja inn i rikib, nema Jjvi

a& eins ab d6msmålastj6rnarherrann leyfi J)ab. Bannib

se birt, og afbrigbum gegn J)vi hegnt, eptir J)vi sem til

er tekib 1 14. gr.

16. f>ab, sem åkvebib er i tilskipun j^essari ura

prentub rit, gildir einnig, J)egar letur er gjort meb ein-

hverjum obrum tilfærum en prenti. — Somuleibis må
heimfæra åkvarbanir J>ær, sem gefnar eru um prentub

rit, ab 4. gr. fråtekinni, ab sinu leyti upp å myndir,

stiingnar i eir, skornar i tre og prentabar å stein, og

abra likingarfulla uppdrætti. po skal, svo framarlega

11*
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sem myndirnar eru gefnar ut mel einhverju riti og sem

hlutar ur ^vi, åbyrgoarmabur ritsins einnig hafa åbyrgo

af myndunum.

17. Tilskipun J^essi kemur i sta&inn fyrir åkvarfc-

anir J)ær, sem åour eru gefnar um prentfrelsi.

Eptir J)essu eiga allir hlutaoeigendur sér Jjegnlega

af) hegoa. — Gefif) i holl Vorri Frioriksborg, 9. dag

Mai-månaoar 1855.

li; Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet, angaaende

Understøttelse til Gjenopforelse af Præstegaard.

Khavn den 11. Mai 1855. — tø, Copiebog 1855,

Nr. 232.

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

har, i Anledning af det herved tilbagefolgende, med

den ligeledes vedlagte Skrivelse fra Biskoppen over

Island til velbemeldte Ministerium indkomne Andragende

med Bilag fra Sognepræst Olaf Thorvaldsen af Hjalta-

sto&um inden Skagafjords Syssel, om at forundes en

Understøttelse til Gjenopforelsen af de paa Præste-

gaard en i forrige Aar afbrændte Huse, i behagel. Skrivelse

af 28. i f. M. begjært dette Ministeriums Yttringer om,

hvorvidt der fra sammes Side maatte haves Noget at

erindre imod, at der tilstaaes Supplikanten en Under-

støttelse af indtil 200 Rd. af det paa indeværende Aars

Finantslov til uforudseelige og tilfældige Udgifter for

Island opforte Beløb.

1 Svar herpaa undlader jeg ikke herved tjenstl. at

meddele, at der efter dette Ministeriums Anskuelse ikke

i Finantsloven haves Hjemmel til at afholde en saadan

Understøttelse som den, hvorom der her er Sporgsmaal,

af det ovennævnte Beløb, hvorimod slige Understøttel-

ser formen tligen særlig maae bevilges af Rigsdagen, og

maatte det saaledes ansees for rigtigst, at det om-

handlede Belob, saafremt Ministeriet for Kirke- og
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Underviisningsvæsenet dertil maatte finde Anledning, 1855.

optages paa Sammes Forslag til Finantsloven for næste
m

~?T\r*>

Aar. — Indenrigsministeriet den 11. Mai 1855.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 12. Mai.

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Modtagelse af en Jordemoder -Elev paa Fødsels-

stiftelsen. Khavn den 12. Mai 1855. - hl Co-

Piebog 1855, Nr. 237.

I behagelig Skrivelse af 23. Januar sidsti. har

Hr. Amtmanden, næst at bemærke, at Provst Bodvar

Thorvaldsens Datter Thora Bodvarsdatter ikke onsker

at benytte den hende tilstaaede Gratistplads paa den

kgl. Fodselsstiftelse her i Staden til Oplærelse i Jorde-

moderkonsten, anholdt om, at der maatte blive forundt

Fruentimmer Thorbjorg Sveinsdatter af Reynistad i

Skagafjords Syssel en saadan Gratistplads paa bemeldte

Stiftelse.

Ministeriet har i denne Anledning indhentet Er-

klæring fra Direktionen for den kgl. Fodsels- og Pleie-

stiftelse, som nu har tilbagemeldt, at bemeldte Fruen-

timmer vil til Efteraaret kunne modtages paa den kgl.

Fodselsstiftelse til gratis Oplærelse i Jordemoderkonsten,

d°g at hendes Nedsendelse skeer til en saadan Tid,

at hendes Ophold paa Stiftelsen ikke overskrider den

°rdinaire Læretid af 7 Maaneder, i hvilken Henseende

direktionen har bemærket, at Vintersemestret begynder

tøed Novembermaaned, hvorfor Samme har forbeholdt

Stiftelsen den sædvanlige Betaling af 24 Sk. dagligen

for den Tid, hendes Ophold paa Stiftelsen, paa Grund
af for sildig Ankomst eller af andre Aarsager, maatte

overskride 7 Maaneder.

Hvilket tjenstl. meddeles Hr. Amtmanden til be-

hagelig Underretning. — Justitsministeriet den 12. Mai

1855.
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1855.

12. Mai
Havnetaxt for Afbenyttelse af Havnen ved

Reykjavik. Khavn den 12. Mai 1855.— udfær-

diget igjennem Indenrigsministeriet. — Original-Aftryk i Stifts-

bogtrykkeriet i Reykjavik 1856 paa Dansk og Islandsk, trykt

i to sideordnede Spalter paa den ene Side af et Halvark i

Folio. — Taxten anføres som publiceret i Reykjavik By 1856.

Havnetaxt for Reykjavik, anordnet af Indenrigs-

ministeriet den 12. Mai 1855.

I. Havnepenge

:

1. Af Fartoier, som ere brændte eller ansatte til

Læstedrægtighed, hvad enten Fartoiet er bestuvet med

Gods, tomt eller ballastet, betales af den fulde Dræg-

tighed pr. Commercelæster, hvergang Fartbierne soge

Havn, for Ind- og Udgaaende, naar Fartoiet hverken

losser eller lader Gods ved Havnen:

a) af indenbyes Fartoier, som efter thinglæste

Skjoder tilhore stadigen bosatte Mænd i Byen, der ikke

andetsteds tillige holde Dug og Disk 4 Sk.

b) af udenbyes indenrigske og fremmede privile-

gerede Nationers Fartoier 8 Sk.

2. Naar Fartoiet enten losser eller lader Gods

ved Havnen, betales foruden den under 1, bestemte

Afgift, endvidere af den fulde Drægtighed, hvad enten

Fartoierne ere indenbyes eller udenbyes, indenrigske

eller fremmede privilegerede, pr. Commercelæst 16 Sk.

Dog bliver denne Afgift kun at erlægge af Skibe,

der ankomme til Island eller afseile derfra, men ikke

af de Skibe, som benyttes til at transportere Varer fra

Havn til Havn paa Island.

3. Af indenbyes Dæksbaade, der ikke ere ansatte

til Læstedrægtighed, betales Afgiften 1, som af 2 Com-

mercelæster, af udenbyes som af 4 Commercelæster;

af mindre Baade, der maatte benyttes til Transport af

Varer mellem Byen og andre Handelsteder, eller til at

ind- og udbringe Varer til Skibe, hvoraf Havneafgift

efter de foranstaaende Bestemmelser ikke erlægges,
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bliver den for 1 Commercelæst bestemte Afgift at 1855.

betale. 12. Mai.

Af udenbyes og fremmede Fartoier, som i Tids-

rummet fra 15. Marts til 14. Decbr., begge incl., An-
komst- og Afgangsdagen iberegnede, have henligget over

6 Uger, betales %k\ Deel af Afgiften 1 for hver Dag,

hvori de have henligget over de forste 6 Uger, hvor-

imod der i Tidsrummet fra 15. Decbr. til 14. Marts,

begge incl., Intet betales for den Tid, hvori Fartoierne

henligge over 6 Uger. Indkommer et Fartoi forend den

15. Decbr. og udgaaer efter den 14. Marts, sammen-

lægges Tiden for og Tiden efter disse Dage, for ataf-

gjore, hvorvidt Henliggen over 6 Uger har fundet Sted«

II. Foruden de anforte Afgifter betales endvidere

i specielle Tilfælde:

1. Oplægningspenge. Saavel af indenbyes som

udenbyes indenrigske og fremmede privilegerede Na-
tioners Fartoier, som oplægges paa Stranden eller Banken, .

for at renses eller underkastes Reparation, dagligt pr.

Commercelæst , .... 2 Sk.

2. Ballastpenge. Saavel af indenbyes som uden-

byes indenrigske og fremmede privilegerede Nationers

Fartoier betales, naar de indtage eller udkaste Ballast,

af Fartoiets fulde Drægtighed, pr. Commercelæst 2 Sk.

Derme Afgift træder i Kraft, saasnart nærmere

Bestemmelse er bleven truffen om de Steder, hvor Bal-

last kan tages og henbringes. Ballastens Afhentelse

fra og Henbringelse til de bestemte Steder paahviler

Skibsforeren, med mindre han derom træffer særlig

Overeenskomst med Havnevæsenet.

Fremmede uprivilegerede Nationers Fartoier betale

de for fremmede privilegerede bestemte Afgifter med
halv Forhoielse. Til uprivilegerede Nationer henregnes

de, som ifolge Lov af 15. April 1854 § 7, og Be-

kjendtgj oreise fra Indenrigsministeriet af 24. Marts 1855
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1855. maatte komme til at erlægge hoiere Beseilingsgebyr

12. Mai. end det almindelige.

Alle Staten tilhorende Skibe ere fritagne for Havne-

afgifter.

De foranforte Afgifter erlægges ogsaa af Fartoier,

som paa Grund af Modvind, Uveir eller deslige soge

Havn.
v-'

:4- *^-;>:;
;j

'-"V- ^'^^j^i^^Ø':^^
Naar et Skib indkommer formedelst Soskade og

alene udforer den hele indbragte Ladning, hvadenten

denne har været oplosset eller den er forbleven i Skibet,

er det fritaget for Havneafgifter.

De under I. anforte Afgifter erlægges, naar Far-

toierne ligge indenfor de Oer, der danne Havnen.

Hafnartaxti fyrir Reykjavik, åkvebinn af innan-

rikisrabherranum, 12. Mai 1855.

I. Hafnartollur

:

1. Fyrir skip Joau, sem mark er å svioio, eba virt

eru til lestatals, hvort heldur J)au eru fermd varmngi,

tom eba hafa seglfestu, gjaldist eptir fullu lestatali

J)eirra, i hvert skipti og [>au leita til hafnar, fyrir inn-

siglingu og litsiglingu, ef hvorki er fluttur farmur lir

J)eim né i å hofninni , })annig:

a) fyrir innanbæjarskip, er J»eir menn eiga, er bii-

settir séu i bænum, og eigi jafnframt hafi heimili annar-

staoar, og sé afsalsbréfinu Jnnglyst, skal gjalda . . 4 sk.

b) en fyrir utanbæjarskip, er innanrikismenn eigi,

eoa J)eirra tøjoba menn, er jafnrétti hafa innanrikis-

monnum til verzlunar, skal gjalda 8 sk.

2. Nu er skip annabhvort fermt eba afFermt å hofn-

inni, og skal {)å, auk J>ess gjalds, sem J)egar var getib,

hvort heldur sem eru innanbæjarskip, eba utanbæjar-

skip, er innanrikismenn eiga eba f)eirra Jyjoba menn, er

jafnrétti hafa innanrikismonnum til verzlunar, enn fremur

gjalda eptir fullu lestatali J)ess, fyrir hverja lest 16 sk.
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t>6 skal gjald J>etta greiba ab eins fyrir t>au skip, 1855.
e *" koma til Islands, eba halda fra fslandi, en eigi fyrir 12. Mai.

fcau skip, er flytja varning hafna å milli a Islandi.

3. Fyrir innanbæjar^iljubåta, sem eigi eru virtir

til lestatals, skal greiba gjald })ab, sem talib er undir

toluli&num 1, sem tveggja lesta skip væru, en eigi utan-

h&jarmenn
t>å, skal gjalda sem fyrir 4 lestir. Nu er

a smærri skipum varmngur fluttur milli bæjarins og

a-nnara verzlunarstaba, eba ur skipum t>eim eba i, er

eigi greiba hafnartoll, eptir åkvorbunum J)eim, sem nu
eni greindar, og skal fyrir J)esskonar småskip gjalda,

sem fyrir 1 lest.

Liggi skip a hofninni lengur en 6 vikur, {)egar meb
taldir eru bæbi komudagur og burtfarardagur, og eiga

utanbæjarmenn eba litlendingar, og eigi J)ab ser stab

einhvern tima fra 15. degi Marts-månabar til 14. dags

-December-manabar, og sé hvor J)essara daga meb talinn,

gjaldist ^84 af gjaldi Jm, er talib er undir tolulib 1,

fyrir hvem J)ann dag, er skip liggur lengur en 6 vikur

;

nu liggur skip lengur en 6 vikur, einhvern tima fra

15. degi December-månabar til 14. dags Marts-månabar,
a^> båbum dogum meb toldum, og skal t>6 ekkert greiba

fyrir [)a&. Nu leggur skip til hafnar fyrir 15. dagDe-

cember-månabar, og heldur fyrst å burtu eptir 14. dag

Marts-månabar, })å skal leggja saman J)å daga, er J)ab

var fyrir 15. dag December-manabar og eptir 14. dag

Marts-månabar, og skal eptir tøeim talib, hvort skipib

hefir verib lengur en 6 vikur å hofninni.

II. Auk gjalds [)ess, er mi er taJib, skal enn fremur,

begar svo ber undir, greiba gjold Jmu er hér segir:

1. Strandtolhir. Ef skip er lagt upp i fjoruna,

W ab hreinsa J>ab eba endurbæta, hvort heldur eru

^nanbæjarskip eba utanbæjarskip, er eiga innanrikis-

nienn eba }>eirra J)j6ba menn, er jafnrétti hafa innan-

nkismonnum til verzlunar, }>å skal gjalda eptir lestatali

skipsins um dag hvern, er J>ab liggur t>ar, fyrir hverja

fcst 2 sk.
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1855. 2. Seglfestugjald. Ef seglfesta er flutt ur skipi

12. Mai. eba i, hvort heldur eru innanbæjarskip eba utanbæjar-

skip, er eiga innanrikismenn eba annara Jyjofea menn>

}>eirra er jafnrétti hafa innanrikismonnum til verzlunar,

skal gjalda eptir lestatali skipsins, fyrir hvert lestar-

rum 2 sk.

J>etta gjald skal heimta jafnskjott og nåkvæmar er

biiib ab kveba å um, hyar seglfestu megi taka, og hvert

flytja. Sjålfur skal skipstjori lata sækja seglfestu [mngab,

sem honum er å visab, og eins flytja hana {)ångab,

nema J)vi ab eins ab hann og hafnstjorar hafi obruvisi

um samio.

Fyrir annara Jyjoba skip, Jieirra er eigi hafi jafn-

rétti meb innanrikismonnum til verzlunar, greibist gjold

})au, er nu hafa verib greind, meb heinrings vibbot vib

gjold annara J)j6ba skipa, J^eirra er jafnrétti hafa innan-

rikismonnum til verzlunar; en J>ær tøobir teljast eigi

hafa jafnrétti innanrikismonnum til verzlunar, sem eptir

logum dags. 15. dag April-månabar 1854 og auglysingu

stjornarherra innanrikismålanna, dags. 24. dag Marts-

månabar 1855, eiga ab greiba hærra leibarbréfagjald,

en hib vanalega.

011 skip, er rikib å, eru undan J)egin hafnargjoldum.

GjGld l>au, er åbur hafa verib greind, skal og greiba

fyrir J>au skip, er leita hafnar sokum andvibra, storma

eba Jmumliks.

Nu hefir skip bebib skemmdir å sjo, og leitar til

hafnar fyrir }>ær sakir, og er Joab Ipk undan J^egib hafnar-

gjoldum, ef })ab flytur ab eins i burtu allan J^ann farm,

sem {>ab kom meb, hvort sem farmurinn hefir verib lir

\)vi fluttur eba hefir verib i skipinu.

Toll {)ann, sem greindur er undir tolulib I, skal

greiba fyrir hvert J)ab skip, er liggur fyrir innan eyjar

[jær, er um hofnina lykja.

• • • •
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Indenrigsministeriets Skrivelse til stiftamt- 1855.

manden over Island, angaaende Havnetaxten for_lfj^
Reykjavik. Khavn den 12. Mai 1855. — Denne

Skrivelse anfores som publiceret i Byen Reykjavik 1856. —
Kl. Copieb. 1855, Nr. 243. — Islamisk: Ti'o. um stjdrnaiv

^ålefni Islands I, 67-68.

Vedlagte under D. D. herigjennem udfærdigede

Havnetaxt for Afbenyttelse af Reykjavik Havn, skulde

Jeg tjenstl. anmode Hr. Stiftamtmanden om behageligen

at ville tilstille Communalbestyrelsen sammesteds, med
Tilfoiende, at den paa et Par Undtagelser nær, som
strax skulle blive berorte, er overeensstemmende med

kommunalbestyrelsens med Deres behagel. Yttringer af

24. Febr. sidsti. hertil indsendte Forslag. Forsaavidt

det nemlig af Communalbestyrelsen var foreslaaet, at

Afgiften for Skibe, der ankre paa Havnen uden at lade

siler losse, skulde bestemmes til resp. 12 og 16 Sk.

Pr
- Commercelæst af Skibets fulde Læstedrægtighed

for hver Gang det soger Havn, og at der, naar Skibet

losser eller lader Gods ved Havnen, foruden den om-
meldte Afgift endvidere skulde erlægges en Afgift af

° Sk. pr. Commercelæst af Skibets fulde Drægtighed,

har Ministeriet med Dem maattet være enigt i, at Af-

giften for blot at ankre paa Havnen uden at losse eller

lade bor nedsættes til resp. 4 og 8 Sk. pr. Commerce-
læst af Skibets fulde Drægtighed, men at derimod den

1 Udkastet foreslaaede Afgift af 8 Sk. pr. Commerce-

læst, naar Noget af Ladningen losses eller Noget ind-

lades, bor forhoies til 16 Sk. pr. Commercelæst af

Skibets fulde Drægtighed, ligesom man ogsaa i Henhold

tø de af Dem anforte Grunde har maattet bifalde, at

Afgiften for Losning og Ladning kun skal betales af

de Skibe, som ankomme til Island eller bortseile derfra,

mon ei af de Skibe, som transportere Varer fra Havn

til Havn paa Island. Endelig har man, forsaavidt der

paa det af Communalbestyrelsen udarbeidede Udkast
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1855. var opfort Afgift for Borgerskab deels som Handlende

12. Mai. eller Faktor, deels som Skipper, ikke kunnet tage dette
~~v^"""

Forslag til Folge, da en saadan Afgift ifolge Anordn.

27. Novbr. 1846 § 4 ikkun vil kunne paalægges ved

en ny Lov, ligesom det i og for sig synes mindre pas-

sende, at optage en Afgift af en saadan Beskaffenhed

i en Havnetaxt.

Ved at meddele Communalbestyrelsen Forestaaende,

ville Hr. Stiftamtmanden tillige behagel. foranledige,

at der i Analogi med Bestemmelserne i allerh. Resol-

af 4. April 1798, bekjendtgjort ved den i Gjenpart

hoslagte Cancelliskrivelse af 28. næstefter, og Com-

munalforordning af 24. Oktbr. 1837 for Kjobstæderne

i Danmark § 19, sammenholdt med Anordn. 27. Novbr.

1846 om Reykjavik Kjobstads oekonomiske Bestyrelse

§ 18, udnævnes en Havnecommission, hvis Sag det

herefter nærmest vil være at besorge den lokale Be-

styrelse af Alt Havnen vedkommende. Saasnart Havne-

commissionen er udnævnt, bedes dens Erklæring ind-

hentet, om hvorvidt og eventualiter med hvilke Mo-

difikationer de herved folgende almindelige Udkast onskes

lagte til Grund for dens Instruktion samt for Reglementet

til Havnens Afbenyttelse, hvorefter Havnecommissionens

i Anledning heraf afgivne Erklæring forventes hertil

indsendt med Deres nærmere behagelige Yttringe*''

Tillige ville De behagel. paalægge Communalbestyrelsen

at foranstalte Taxten bragt til offentlig Kundskab ved

Trykken og paa anden hensigtsmæssig Maade, saasnar*

samme træder i Kraft, hvilket forst vil finde Sted, naa*

det i Communalbestyrelsens Skrivelse af 5. Februar

sidsti. ommeldte Somærke paa Akuro og Boie p&a

Havnen ere udlagte, hvorhos Ministeriet forventer i &n

Tid nærmere Indberetning meddeelt om, hvilken Ind-

flydelse Taxten, der iovrigt forbliver gjeldende indtil

videre, har haft, og eventualiter Forslag til saadanne

Modifikationer i samme, som Erfaring maatte have

•
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^st at være hensigtsmæssige. — Indenrigsministeriet 1855.
de

° 12
'
Mai 18B6. —g£

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- ,2
-
Mai «

ministeriet, ang. Rhederes Erklæringer ved Expe-

d *tion af Skibe til Island. Khavn den 12. Mai

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 244.

I behagelig Skrivelse af 21. i f. M. har Udenrigsmini-

steriet meddeelt, at en af de kgl. Consuler, hvem der er

blevet tilstillet Blanketter til islandske Sopas i Forbin-

delse med Exemplarer af Loven af 15. April f. A., med
Hensyn til de i bemeldte Lovs § 4 indeholdte Forskrifter,

at ^hvert til Island bestemt Skibs Navn skal godtgjores
Ved Rhederens Erklæring, har bemærket, at dette under-
tiden ikke vel kan opfyldes, idet navnligen en ankom

-

nien Skipper ikke blot kan erholde men ogsaa i Virke-

gneden modtager en Fragt til Island, uden at han

^ndlertid er forsynet med en saadan Erklæring af

lederen, eller har Tid til at indhente samme, og at

bemeldte Consul derfor har anholdt om i denne Hen-
Seende at erholde en nærmere Instruktion, og har vel-

kenieldte Ministerium i denne Anledning begjært dette

^imsteriums Yttringer om, hvorvidt der efter Sammes
0rniening maatte være Noget til Hinder for, at saa-

danne Passe kunne meddeles ethvert Skib, der er forsynet
llled de fornodne Nationalitetsdokumenter, der af de

espektive Staters Skibe ligeso u af vore egne Fartoier
ste^se skulle fores.

foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

fterretning tjenstl. at meddele, at Ministeriet alt i

^
n edning af en til samme fra en i Reykjavik bosat

.l°bmand indkommen Foresporgsel af lignende Ind-

> i Overeensstemmelse med hvad der af Byfogden
ey^javik desangaaende var yttret, i Skrivelse af 11.

^ecbr.
f, ^ har tilkjendegivet Stiftamtmanden over

an<
*3 at man i denne Henseende maa holde sig til
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1855. Lovens tydelige og bestemte Forskrift, af hvilken det

TZ^ZTT' maatte være en ligefrem Folge, at Skibet ikke vil kunne
12. Mai. & 6 '

erholde islandsk Sopas og folgelig ikke tilstedes nogen

Handel, naar den i Loven af 15. April f. A. § 4 fore-

skrevne Form ikke er iagttaget. Som Folge herafmaa

Ministeriet være af den Formening, at en Modifikation,

som den af Udenrigsministeriet antydede, kun vil kunne

indfores ved en ny Lov, hvortil der formentligen ikke

for Tiden foreligger tilstrækkelig Anledning, hvorhos

uden Tvivl den befrygtede praktiske Ulempe for en stor

Deel vil bortfalde, naar de udenlandske Rhedere, som

maatte ville sende Skibe til Island, blive bekj endte med

den omhandlede Lovforskrift, idet det ikke kan' være

forbundet med nogen stor Uleilighed at medgive ved-

kommende Skipper en Erklæring som den i Loven af

15. April f. A. § 4 fordrede, naar der maatte være nogen-

somhelst Formodning for, at Skibet kunde komme til

at gaae til Island, og skulde jeg derfor lige tjenstl.

have velbemeldte Ministerium anmodet om, behageligen

at ville medvirke til, at de Handlende paa de vigtigere

Handelspladse i Europa gjennem vedkommende Con-

suler kunde blive gjorte opmærksomme paa dette Punkt,

ligesom det turde være hensigtsmæssigt, at en lignende

Foranstaltning blev truffet for de forenede Fristaters

Vedkommende i Nordamerika. — Indenrigsministeriet

den 12. Mai 1855. .

u. Mai, Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Udbetaling af Amtets Repartitionsfond til et

Politiskilt. Khavn den 14. Mai 1855.— isi.Co-

piebog 1855, Nr. 345. I

At der fra Ministeriets Side Intet haves at erindre

imod, at det Belob af 3 Rd., som ifolge Hr. Amt-

mandens Indberetning i behagelig Skrivelse af 3. Decbr.

f. A. er af Amtsrepartitionsfonden udbetalt til An-
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skaffelsen af et Politiskilt for den paa Ofjords Handel-
sted af Dem antagne Politibetjent, men hvorom der af

Revisionen er gjort Udsættelse, maa indtil videre passere

1 Regnskabet for bemeldte Fond blandt foreskudte

Sumnier, det meldes Dem herved til behagelig Efter-

retning. — Indenrigsministeriet den 14. Mai 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden H
-
Mai

*

over Nord- og Oster-An.tet i Island, angaaende

Politi og Lægetilsyn paa nogle Handelsteder.

Khavn den 14. Mai 1855. — tø. Copiebog 1855,

Nr. 347. — Islandsk: Ti'oindi um stj6rnarmålefni Islands

!
? 69-72.

Efter at Indenrigsministeriet under 25. April f. A.

havde begjært sig Hr. Amtmandens Yttringer meddelte

hvorvidt det fornodne Politiopsyn paa Ofjords

Handelsted og Lægetilsyn paa Eskefjord maatte kunne

fores med de til disse Havne ankommende fremmede

Skibe fra de Steder, hvor Sysselmanden i Ofjords Syssel

°8 Distriktslægen i Mula Sysselerne nu ere bosatte,

°g i modsat Fald, om det ikke maatte kunne paalægges

disse Embedsmænd enten at bosætte sig paa de nævnte

Handelspladser eller i alt Fald paa anden Maade at

sorge for, at behorigt Politi- og Lægetilsyn kunde blive

fart med de ommeldte Skibe, har De i behagelig Skri-

velse af 5. Decbr. f. A. i forstnævnte Henseende yttret

den Formening, at det nodvendige Politiopsyn paa Ofjord

aldeles ikke vil kunne fores paa en blot nogenlunde

tilfredsstillende Maade fra Sysselmandens nuværende

Bopæl, og at det formentligen vilde være ligesaa util-

fredsstillende, om det blev paalagt Sysselmanden regel-

ttiæssigen at være tilstede paa Handelspladsen til visse

bestemte Tider, da hans mange Embedsreiser i Land-

jurisdiktionen vilde betage en saadan Bestemmelse sin

Betydning, hvorimod De har antaget, at det vilde fore

nærmere til Maalet, naar Sysselmanden blev paalagt
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1855. at tage fast Ophold paa Handelstedet, men derhos gjort

14. Mai. opmærksom paa, at der i saa Henseende frembyder sig

den Vanskelighed, at det ikke ved den nuværende Sys-

selmands Ansættelse er gjort til Pligt for ham at være

bosat paa Handelstedet, hvorfor det formenes ubilligt

at paalægge bemeldte Embedsmand, der har anvendt

store Bekostninger paa Opforeisen af et Vaaningshuus

paa sin nuværende Bopælsgaard, og til Anskaffelsen af

den til denne Jords Drift nodvendige Besætning, Avls-

redskaber m. v., imod hans Onske og Villie at flytte

til Handelstedet, eller paa egen Bekostning at holde

en Fuldmægtig paa dette Sted til at udfore de om-

handlede Forretninger.

Paa Grund af disse Omstændigheder har Hr. Amt-

manden anseet det mest hensigtsmæssigt, om der kunde

blive oprettet et eget Politimesterembede paa Ofjord,

til hvis Lonning Sysselmanden har erklæret sig villig

til at afstaae de ham nu tilfaldende Indtægter af

Handelstedet, fornemlig bestaaende i Skibsklarerings-

gebyrer, hvilke antages at udgjore i det Hele ca. 200

Rd., og hvortil der efter Hr. Amtmandens Formening

endnu vilde behoves et Tilskud af i det mindste 300

Rd. af Statskassen.

Ministeriet skulde i denne Henseende ikke undlade

at bemærke, at ligesom det vel kunde være nogen Tvivl

underkastet, hvorvidt det ommeldte Handelsted allerede

har naaet en saadan Udvikling, at Oprettelsen af et

særegent Politimesterembede sammesteds kan ansees

uomgængelig fornoden, saaledes vilde i alt Fald denne

Foranstaltning medfore saa store Bekostninger, at det

muligen kunde findes betænkeligt at repartere samme

paa Amtets Beboere. En examineret Mand vilde navn-

lig, som af Hr. Amtmanden selv forudsat, neppe kunne

erholdes til det omhandlede Embede, med mindre der

til samme blev henlagt en Lon af idetmindste 500 Rd.,

men ligesom det tor betvivles, at de Indtægter af Han-

delstedet, som Sysselmanden har erklæret sig villig til
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afstaae, i Virkeligheden for Tiden udgjore 200 Rd., 1855.

saaledes vilde selv et Tilskud af 300 Rd. af Amtets U. Mai.

Repartitionsfond vistnok blive betragtet som en be- * *~

tydelig Udgift, der ikke burde anvendes uden uom-

gængelig Nodvendighed. Heldigere vilde det derimod

vistnok være, om Sysselmanden kunde tage Bopæl paa

Stedet, men da Hr. Amtmanden har forment, at dette

vilde være ubilligt imod den nuværende Sysselmand, og
endog kunne bevirke hans Ruin, og da det paa den

anden Side kunde blive meget vanskeligt at forskaffe

ham en passende Erstatning for det Tab, han ved den

ommeldte Bopælsforandring kunde lide, saa synes der

neppe at være anden Udvei end at opfordre ham til,

saasnart Leilighed dertil gives, at soge et andet Em-
hede, hvortil han ogsaa har erklæret sig villig, og maatte

da Politiopsynet paa Ofjord og Tilsynet med de dertil

ankommende fremmede Skibe formentligen indtil videre

hesorges ved en dertil af Hr. Amtmanden antaget habil

Mand, imod at han oppebærer de Sysselmanden nu til-

faldende Indtægter af Handelstedet, og derhos endvidere

en Godtgjorelse af indtil 50 Rd. af Amtsrepartitions-

f°nden. Forinden imidlertid denne Foranstaltning iværk-

sattes, onsker man at modtage Hr. Amtmandens nærmere

Yttring desangaaende, efter forud indhentet Erklæring

fra vedkommende Sysselmand. Hvad de ommeldte For-

retningers Udforelse i indeværende Aar angaaer,

Vllde samme formentligen kunne betroes til den af Hr.

Amtmanden antagne Repstyrer paa Ofjord, Bjorn Jons-

son, der ogsaa efter Sysselmand Briems Erklæring

hidtil har besorget lignende Forretninger ifolge dertil

af Hr. Amtmanden meddeelt Autorisation, imod at der

tillægges ham den af Dem i Skrivelse af 3. Decembr.
*• A. ommeldte Godtgjorelse af 20 Rd., der forskuds-

vus ville kunne udbetales af Amtsrepartitionsfonden for

dette; Aar. .
.

\
>•

Med Hensyn dernæst til Lægetilsynet paa Eske-

Qord, da fremgaaer det ligeledes af Hr. Amtmandens

XVI. B. 12
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1855. forberorte Skrivelse, at samme ikke tilborligen kan vare-

14. Mai. tages fra Distriktslægens nuværende Bopæl, der er i

en Afstand af c. 4 Miil fra Handelstedet, og da det

derhos efter de meddelte Oplysninger paa Grund af de

lokale Forhold maa ansees for ugjorligt at beordre den

paagjeldende Distriktslæge til at bosætte sig paa Han-

delstedet, vil det være at tage under Overveielse, hvor-

ledes et stadigt Lægetilsyn kan tilveiebringes paa be-

meldte Handelsted, ligesom Tilfældet er paa de fem andre

i Loven af 15. April f. A. bestemte Anlobssteder.

Saalænge ikke den af Dr. Schleisner i sin Tid ind-

givne Plan, hvorefter een Læge skulde ansættes i hvert

af Landets Sysseler, kan blive realiseret, turde dette

muligen bedst og med mindst Bekostning opnaaes der-

ved, at vedkommende Distriktslæge blev opfordret til

at oplære en Mand som Hjælpelæge, overeensstemmende

med Plak. 23. August 1848 § 3, og at det ommeldte

Hverv derefter blev overdraget til ham mod en Godt-

gjorelse af ca. 150 Rd. aarlig. Det tor navnligen vel

antages, at en saadan Læge, skjondt han ikke har

underkastet sig offentlig Examen, vil være istand til at

foretage den i Loven af 15. April f. A. § 2 ommeldte

Undersogelse af Besætningens Sundhedstilstand. Idet

man derfor tjenstl. skulde udbede sig Hr. Amtmandens

Yttringer i bemeldte Henseende behageligen meddelte,

undlader jeg ikke at tilfoie, at indtil en saadan eller en

anden lignende Foranstaltning kan blive truffen, vil Læge-

N
tilsynet med de fremmede Skibe paa Eskefjord være at

fore af den nu der ansatte Qvarantaine- eller Sund-

heds-Commission, og da denne efter Hr. Amtmandens

sidste Indberetning bestod af Sysselmanden og Distrikts-

lægen, samt af en paa Stedet bosat Mand, nemlig

Guldsmed Jon Sigfusson, vil der formentligen i alt Fald

ikke være Sporgsmaal om at tilstaae andre end det

sidstnævnte Medlem nogen Godtgjorelse herfor, i hvilken

Henseende jeg dog ogsaa skulde udbede mig Deres

nærmere Erklæring behageligen meddeelt.
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lovrigt skulde jeg ikke forbigaae at meddele Hr. 1

Amtmanden, at de Udgifter, som de heromhandlede og
"""J^

andre ved Loven af 15. April f. A. foraarsagede For-

anstaltninger medfore, sejvfolgelig maae bæres af Landets

egne Indbyggere og ikke kunne betragtes som Stats-

udgifter, har jeg ladet udarbeide et Lovudkast angaaende

Udredelsen af de ommeldte Udgifter til Forelæggelse

for det i indeværende Aar sammentrædende Althing.

Forsaavidt Hr. Amtmanden endeligen i Deres for-

berorte Skrivelse af 5. Decembr. f. A. har henviist til

Deres Skrivelse til Ministeriet af 2. Oktbr. 1851, be-

træffende Kjobet for offentlig Regning af Stedet Odd-
eyn paa Ofjord Handelsted, skulde jeg ikke undlade

at meddele Dem til Efterretning, at Ministeriet saa

meget mindre kan indlade sig paa denne Sag, som den

^dligere af Ministeriet fattede Plan, hvorefter det var

paatænkt at oprette nogle af de vigtigste Handelspladser

Paa Island til Kjobstæder, nu maa ansees for op-

givet efter Emanationen af Loven af 15. April f. A. —
Udenrigsministeriet den 14. Mai 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- is

manden over Island, angaaende hans Tilbagereise

til sit Embede. Khavn den 15. Mai 1855. —
lsl

- Copieb. 1855, Nr. 348.

Endskjondt der under andre Omstændigheder ikke

fra Ministeriets Side vilde have været Noget at erindre

lni°d, at Hr. Stiftamtmanden benyttede den Dem med-
delte Permission til at opholde Dem her i Danmark
^indtil Postskibets næste Afgang til Island i Juli Maaned
n#stkommende, maa Ministeriet dog nu efter Forholdenes
Beskaffenhed ansee det for særdeles onskeligt, at Hr.

Stiftamtmanden kunde være tilstede i Island inden Al-
tingets Sammentræden den 2. Juli næstkommende,
Bavnligen af Hensyn til, at der vil blive forelagt Al-
thinget flere Sager af stor Vigtighed, hvorom den kgl.

12*
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1855. Commissarius ved Althinget kunde onske at conferere

iT^T7 me^ Stiftamtmanden inden Thingets Aabning, lige-

som det ogsaa maa ansees for særdeles magtpaaliggende,

at der i Tide gjores de fornodne Forberedelser til, at

Trykningen af Althingets Forhandlinger m. v. kan blive

fremmet med tilborlig Hurtighed, hvorhos det endeligen

tor antages, at da Justitsraad Jonassen, hvem Bestyrelsen

af Stiftamtmands-Embedet i Deres Fraværelse er betroet,

er Medlem af Althinget) vil det falde ham vanskeligt,

ved Siden af sidstnævnte Hverv at varetage de om-

meldte Embedsforretninger.

Da. der nu tilbyder sig en gunstig Leilighed for

Hr. Stiftamtmanden til at komme tilbage til Island med

det Orlogsdampskib, som herfra opsendes til Reykjavik

i Begyndelsen af næste Maaned, har Ministeriet paa

Grund af foranforte Omstændigheder troet at burde op-

fordre Hr. Stiftamtmanden til at reise tilbage med den

nævnte Skibsleilighed, om end Deres Ophold her maatte

blive afbrudt noget for den bestemte Tid, idet jeg ikke

undlader at tilfoie, at saafremt De maatte see Dem
- istand til at imodekomme dette Onske, vil Ministeriet

finde sig foranlediget til at lade de for Opreisen nor-

merede Passagerpenge m. v., til Belob 90 Rd., anvise

til Marineministeriet.

Om Deres Beslutning i bemeldte Henseende imode-

sees Hr. Stiftamtmandens behagelige Svar snarest

muligt. — Indenrigsministeriet den 15. Mai 1855.

is. Mai. Islandske Departements Circulaire til samtlige

Provster i Island, ang. Foretagelse af en almindelig

Folketælling i Landet. Khavn den 15. Mai 1855.

— Isl. Copiebog 1855, Nr. 377. — Islandsk: Ti'oindi ura

stj6rnarmål. Islands I, 72—73. — Resultaterne af denne Folke-

tælling ere fremstillede af Sigurb Hansen i Skyrslur um lands-

hagi å Islandi I, 405—479, og paa Dansk i Meddelelser fra det

statistiske Bureau (Khavn 1858. 8.) IV, 1—64.

Ifolge modtagen Meddelelse fra det statistiske Bu-

reau blev der den 1. Febr. d. A. foretaget en ny almin-
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delig Folketælling for Kongeriget Danmark, men da 1855.

denne Dag, med Hensyn til de lokale Forhold, fandtes 15. Mai.

mindre passende for Island og de andre nordlige Bi-
-J~

>

"~^~-

lande, er den 1. Oktbr. næstkommende bleven bestemt

som den Dag, paa hvilken Folketællingen der bor fore-

tages, lovrigt er det for Islands Vedkommende fundet

hensigtsmæssigst, i Analogi af hvad her har fundet Sted

i Danmark, at Folketællingen iværksættes sogneviis,

saaledes at enhver Sognepræst har at lade Optællingen

af Sognets Befolkning med Angivelse af Familiernes

Antal, Personernes Navne, Alder, Stilling m. m. paa

dertil bestemte Blanketter foretage ved Repstyreren,

eller en anden dertil skikket Mand i Sognet, og at

Sognepræsten derpaa, efter de saaledes tilveiebragte

Optællingslister, paa ligeledes dertil bestemte Blan-

ketter, forfatter summariske Tabeller for Sognet over

de af Optællingslisterne fremgaaende Resultater, hvor-

efter saavel bemeldte Lister som Sognetabellerne bleve

gjennem vedkommende Provst tilligemed de for deres

eget Sogn forfattede Optællingslister og Tabeller at

indsende direkte til undertegnede Departement. Det

e* derhos anseet rigtigst, at Folketællingen indrettes

efter de den 1. Oktobr. stedfindende Forhold, saaledes

at man af den hele Optælling kan erfare den virkelige

Folkemængde paa den nævnte Dag.

Ved nu at tilstille Hr. Provsten hosfolgende Exem-
plarer af de til Brug ved Folketællingen bestemte

Instruktioner, Schemata og Blanketter, hvilke ere

redigerede i det islandske Sprog i det Væsentlige i

Overeensstemmelse med dem, der ere afbenyttede ved

Folketællingen paa Landet i Danmark, nemlig:

1) af Reglerne for Optællingslisternes Affattelse

(Reglur fyrir J)vi, hvernig etc).

2) af Schemata til bemeldte Lister (Skyrsluform etc).

3) af Blanketterne til Optællingslisterne (Skyrslur

nm folkstal etc).

4) af Blanketterne til de summariske Tabeller, hvilke
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1855. Sognepræsterne, ved at udfylde Blanketternes Rubrikker,

15. Mai. forfatte over hvert Sogns Folkemængde, vedfoiet Reg-

lerne for disse Tabellers Forfattelse (Folkstalstofiur), —
skulde man anmode Dem om at ville blandt Sogne-

præsterne i det Dem betroede Provsti fordele disse

Exemplarer saaledes, som for hvert Sogn vil være for-

nødent. Ligesom man derhos maa have Dem anmodet

om, i det Hele at fore Tilsyn med Folketællingens be-

hørige Fremme i Provstiet, i Overeensstemmelse med

fornævnte derfor affattede Regler, samt ved muligen

indkommende Forespørgsler at ville meddele vedkom-

mende Præster den Veiledning, der maatte behoves til

Reglernes rigtige Forstaaelse — i hvilken Henseende

herhos vedlægges til Sammenholdelse i Tvivlstilfælde to

Exemplarer af fornævnte for Landet i Danmark affattede

Instruktioner m. v., — saaledes bedes De navnlig at

have Deres særdeles Opmærksomhed henvendt paa, at

Optællingslisterne og Sognetabellerne for samtlige Sogne

kunne blive indsendte hertil med det den 1. Marts

næste Aar fra Island afgaaende Postskib. — Det is-

landske Departements Expeditions-Contoir den 15. Mai

1855. •

[Bilag],

1. Reglur fyrir |m, hvernig semja eigi sokna-

toflurnar yfir folksfjoldann.

1. Undireins og soknarpresturinn hefir tekio vib

folkstalsskyrslunum fra hreppstjérunum, skal hann gagn-

skooa [)ær sem bezt hann getur, til ab gånga lir skugga

um, ab ekki sé hlaupib yfir neinn bæ eba hus, og ab

allir sé mebtaldir, og ab nakvæmlega sé skyrt fra ollu

)yvi, sem geta skal i skyrslunum, ab svo miklu leyti

hann getur séb. Verbi hann einhverra galla var &

skyrslunum, skal hann J)egar lata leibrétta f>å.
Til ab

sjå, hvort folkstalan sé rétt, getur hann haft styrk ai

samanburbi, sem sibast i 1. ttfflu skal gjora vib folks-

toluna 1850, ab mebtoldum J)eim, sem fleiri eru fæddir

i
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en daubir, eba ab frådregnum {)eim, sem fleiri eru daubir 1855.

en fæddir å J>eim 5 årum, sem siban eru libin; J>vi sé 15. Mai.

nnsmunurinnj sem J>å kemur fram, nieiri, en tolu }>eirra

nianna nemur, sem hafa komib inn i soknina, eba farib

1 burt ur henni å {)essu tiinabili, j>å må slikt vera til-

etni til ab rannsaka nåkvæmlega, hvort eigi sé rångt

talib i sibustu toflunum, eba å hinn boginn, hvort likindi

seu til, ab gallar sé å folkstalinu 1850, eba J)å i skyrsl-

nnum yfir fædda og dauba.

2. Jyvmæst skal presturinn eptir skyrslum hrepp-

stjoranna semja séknatoflur |>ær, sem hér standa fyrir

framan. fetta verbur hægast meb [)vf moti, ab jafn-

framt og presturinn les hreppstjoraskyrsluna, seti hann

stryk fyrir hvem mann eba annab merki i dålki J>eim,

sem telja skal manninn; {>egar })å ab sibustu eru talin

saman J>essi merki, hefir mabur })å tolu, sem standa å

1 hverjum dålki. I |>vi skyni eru ætlub hverri s6kn

Jwenn toflubréf; skal i eitt })eirra rita merkin, en i hin

tvenn skal rita tolurnar, og skal annab {)eirra geyma
1 embættis skjalasafni prestsins, en hitt skal senda

pi'ofasti. Ab ekki sé hlaupib yfir neinn mann i 1., 2.

°g 3. toflu, må sjå å {>vi, ab tolunni i hverri af f>essum

^flum beri saman vib folksfjoldann eptir hreppstjora-

skyrslunum.

3. f toflunni Nr. 3 skal engan tilgreina nema å

einum stab, en telja skal hvern einn i J)eimflokki, sem

helzti atvinnuvegur hans heyrir undir ; J)6 bondi t. a. m.
se smibur, eba roi til fiskjar å vertibum, skal samt telja

hann i 4. grein, ef kvikfjårrækt er helzti atvinnuvegur

hans. I dålkinn A. skal telja hvern {>ann, sem stendur

fyrir atvinnuvegi, hvort [>ab er karl eba kona, en i

dålkinn B. alla abra, sem hafa framfærslu af atvinnu-
veginum,

j)6 svo, ab i seinni dålkunum, J)arsem uHjii"
er ri^ yfir, skal einungis telja vinnuhjii.

4. Ekkjur eba stiilkur, sem halda åfram atvinnu-
Vegi manna sinna eba febra, eba hafa annan atvinnuveg
6er, skal telja i dålkinum A i 3. toflu.
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1855. 5. Han* kona manns sérstakan atvinnuveg, annan

15. Mai, en maburinn (t. a. m. yfirsetukonur), skal hiin talin
-~"v^^~"

i dålkinum A i {>eim flokki, sem atvinnuvegur hennar

heyrir undir, og skal henni J>å sleppa i dålkinum B.

6. J)6tt eigi sé J)ess getib i hreppstjora skyrslunum,

å hverju einhver lifi, skal J)6 eigi [)egar telja hann i

10. flokk meb {>eim, sem ekki hafa åkveoinn atvinnuveg,

heldur skal })ess nåkvæmlega gætt, hvort eigi megi telja

hann i einhverjum af hinum flokkunum ; svo er t. a. ni.

um konu, sem skilin er vib mann sinn, en lifir J)6
einkum

af styrk J)eim, sem maourinn veitir henni, ao hana

skal telja i dålkinum B. i J)eim flokki, [)ar sem mafeur

hennar er.

7. J>egar prestur er biiinn ao semja soknatoflurnar,

skal hann senda {>ær profastinum i profastsdæminu åsamt

, hreppstjoraskyrslunum, sem hann hefir haft fyrir sér.

Ber profastinum ab gæta ab, hvort gallar sé å toflunum*

og séu [>eir, skal hann senda [>ær aptur prestinum til

leibréttingar; einkum skal profastur sjåum, ab tolunum

i soknatoflunum Nr. 1 og 3 beri saman sin å milli og vib

folkstoluna eptir hreppstjoraskyrslunum. J>vi næst skal

hann meb postskipi um vorib 1856 senda soknatoflurnar

og hreppstjoraskyrslurnar ur ollu profastsdæmi sinu,
t

åsamt toflunum yfir soknir sjålfs hans og uppskript a

soknunum i profastsdæminu, beinlinis tilislenzkustjornar-

deildarinnar [det islandske Departement) i Kaupmanna-

hofn, en eigi [>arf hann ab biia til toflur yfir allt profasts^

dæmib eptir soknatoflunum.

2. Skyrsluform til folkstalsins å Islandi, 1. Oktbr.

1855 K

!

) Dette Scheraa er ordret det samme 8om det, der ledsagede

Depart. Circ. 30. Marts 1850 angaaende Folketællingen
|

Island til h Februar 1850 (see XIV, 410-411), hvorfor

samme her udelades.
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1855.

15. Mai.

4. Folkstals-toflur i N. N. sokn, N. N. syslu, N. N.

amti, 1. Oktober 1855.

Nr. 1. Eptir aldri, kyni og hvort gipt séu efca ogipt

eca skilin ur hjonabandi.

1 år og ynfjri . .

milli 1 og 3 ara (3.

årio talib meo) . .

3-5
5-7
7—10
10—15
15—20
20-25
25-30
30-35
35-40
40—45
45—50
50 55
55-60
60—65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100

yfir 100 ara

t • * •

• t

Samtals

Karlkyn.

CX
• —

<

bO
"O bo

a-a
u G

CO
^

Kvenukyn.

cd
4-1

bo

S-i

cd
«*-»

O-

bo

£1
I

g

cd

•3

Samtals karlkyns

Samtals kvennkyns

Samtals allt f61kstalic> TT
Tala husråoenda i f61kstali [>essu er . . . .

Athugasemd. Eptir f61kstalinu l.Febr. 1850

var félksfjbldinn

J>egar bætt er hérvic tblu |>eirra, sem fæftzt hafa
fleiri en dåib a f>eim 5 arum, sem si'oan eru

libin, samkvæmt årsskyrslum prestanna, eoa

f>egar dregin er fra tala feirra, sem dåi&

hafa fleiri en fæfczt eptir skyrslunum . . .

> ver&ur (>a& . . .

Sé borinn saman vift f>essa tttlu f61ksfj bldinn
1. Oktober 1855 ^

verfcur mismunurinn
og kemur hann af [>vi, ao
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Nr. 2. Eptir tniarbrogoum.

Luthers truar
^afa truar
Gyoinga truar
Morm6na truar

Samtals . . .

Samtals allt folkstalib . . .

Karlkyn. Rvennkyn.

1855.

15. Mai.

Nr. 3. Eptir atvinnuveguin.

\ Andlegrar stéttar embættis-
ttienn og kennarar (vib presta-

2
sk61ann og latmusk61ann) . .

' ^eroslegar stéttar menn. (Meb
P^irn eru taldir umbobshald-
arar, en ekki embættismenn,
sem fengib hafa lausn, eba
P.eir menn, sem hafa nafnbdt

o £*a)
*

^
mbættislausirvi'sindamennog

f|{5

,

sem gangaå prestaskdlann

.

ipWlapiita
g kennslupilta

*kal telja i dålkinum B. i
Peim flokki, sem atvinnuvegur
sa heyrir undir, er heir hafa
tramfærslu af)

?fndur. (J>ab eru feir, sem
. Jrfa a kvikfjårrækt)
tJ

;
Peir sem lifa å sj6. (fcab eru
^atskipastjérar

, hafnarleib-
sogumenn, og sjåfarbændur

g
e

;

r
.
5 er mestmegnis lifa af

fiskiafla)

°- »onabarmenn:
bakarar
beykirar.

. . .

gullsmibir og silfursmibir
nnakkasmifcir

Å.

i .

cd

i

C
c c

B.

Konur,
b(5rn,

ættingj ar,

o. s. fr.

Hjii

i .

t; c
cd

tf-*

I

tf

i

CC

tf
J4

I

G •

> M
tf
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1855.
Å. B.

15. Mai.

Karl- kyn. Kvenn-
kyn.

Konur,
bom,

ætti'ngjar,

o. s. fr.

Hjii.

Karl- kyn. Kvenn- kyn.

i

-rj c
ci >>

tø-*

i

Is

jårnsmifeir

klæosm'bar
murarar
mylnumenn
rokkasmioir
skipasmioir

6k6smioir

trésmioir

husasmibir (timburmenn)
ursmioir
vefarar

abrir ionaoarmenn . . . .

7. peir sem lifa å verzlun . .

8. peir sem lifa å eptirlaunum

eba leigum af eigum smum.
(Meb J>eim teljast einnig pro-

ventumenn)
9. Daglaunamenn

10. peir, sem ekki hafa neinn
åkvebirin atvinnuveg . . . .

Samtals . . .

par ab auki:

Sveitar6magar og spi'tala6magar. (Meb sveitar-

6mOgum eru ekki f>eir taldir, sem einungis

Ipiggja styrk af sveit)

I>eir, sem eru i varbhaldi

Samtals . . .

^^^^^

Samtals allt félkstalib . . .

pessar 3 tbflur eru [>annig samdar af (N. N.)

15. Mai. Islandske Departements Skrivelse til Biskoppen

over Island, angaaende Iværksættelsen af en al-

mindelig Folketælling i Landet. Khavn den 15. Mai

1855. — Schemaerne til Folketalslisterne anfOres som fore-

lagte Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1855. Isl. Co-
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Pieb. 1855, Nr. 378. - Islandsk: Ti&indi um stjémarmål. 1855.
Islands I, 73.

—

-

v^*fc-

15. Mai.

Hvorledes man herfra under D. D. har tilskrevet

samtlige Provster i Island i Anledning af den alminde-

lige Folketælling, som vil være at foretage i Island

den 1. Oktbr. d. A., det skulde man ikke undlade, ved

Fremsendelsen af hoslagte Gjenpart, tjenstl. at meddele

Hoiærv. til behagelig Efterretning. Og idet man

lader medfolge nogle Exemplarer af de til Brug ved

Folketællingen bestemte Instruktioner, Schemata og

Blanketter, hvilke ere affattede paa Islandsk med de

tahorige Modifikationer efter dem, der have været af-

benyttede ved Folketællingen paa Landet i Danmark,

°g hvoraf ligeledes nogle Exemplarer vedlægges, skulde

nian lige tjenstl. udbede sig Deres gode Medvirkning

*d bemeldte Foranstaltnings Fremme.

Endelig bemærkes, at ligesom Provsterne i Dan-
mark i sin Tid direkte er tilskrevet fra det statistiske

^ui*eau, saaledes maatte en lignende Fremgangsmaade
ai*sees aldeles uundgaaelig for Islands Vedkommende.

~T Det islandske Departements Expeditions-Contoir den
15

- Mai 1855 K

Kongelig Resolution ang. Forslag til Ma- ^. Mai.

frikelsagens videre Fremme i Island. Frederiks-

borg Slot den 18. Mai 1855 R. — Isl- Korest* og
**e8ol. Prot. 1855, Nr. 40, ledsaget af to Bilag: a) Althingets

bænkning angaaende den almindelige Jordtaxation i Island
849— 1850, dateret 10. August 1853 (dansk Oversættelse J

;

forslag til Matrikelsagens Fremme i Island. — Dette ,For-
a
8 > som er udarbeidet i Indenrigsministeriet (P. G. Bang),

er ^vkt i Depart. Tid. 1855, S. 940-949.

) s. D. ere ligelydende Skrivelser fra Departementet ud-

gaaede til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island. —
IsL Copieb. sst. Nr. 379-381.

) kgl. Resol. 22. Mai 1853 5 For. 1. April 1861.



1

190 Kgl. Rksol. ang. Mathikelsagen.

1855. Islandsk: Uppåstunga um £ab, hvernig lagfæra inegi

18. Mai. jarbamatib å Islandi (det ovennævnte „Forslag"), trykt sær-

skilt hos Schultz til Forelæggelse for Althinget 1855, 12 Sider

i 8™, derefter under Nr. V i Tib. fra aljungi Islendinga 1855,

Vibb. A, S. 56—65. Resolutionen i Ti'b. um stjérnarmålefni

Islands I, 86. — Om de forudgaaede Forhandlinger i Matrikel-

sagen see: Ti'oindi fra al[>i'ngi Islendinga 1845, S. 65— 68 j

1847 anfbrt ved For. 27. Mai 1848
5 1849, S. 152- 158 5 1853,

S. 16-17. 20. 61. 391. 606. 897—954. 991-1027. 1061—
1077, samt Vibb. A, S. 18 (Uddr. af Indenrigsmin. Forestill,

til Kongen, med Dat. 21. Mai 1853). Om den af den kgl-

Commissarius, Amtmand Melsted, nedsatte Commission til Ma-

trikelsagens Bearbeidelse see I>j6b61f. VII, 113 ; Commissionen

blev færdig med sine Arbeider i Februar 1857, J>j6b61f. I*>

53 (27. Februar 1857).

I Indenrigsministeriets Forestilling 14. Mai anføres ,
at

ifolge kgl. Resol. 22. Mai 1853 bleve de islandske Matrikula-

tionsarbeider forelagte Althinget i 1853, og Thinget opfordret

til at tage under nbieste Overveielse, hvad der maatte være

at foretage til Sagens videre Fremme og hensigtsmæssige Ord'

ning. I Thingets Betænkning er den Mening fremsat og ud-

viklet, at det nævnte Taxationsarbeide vel lider af saa mange
#

og væsentlige Feil og Uovereensstemmelser, at samme ikke 1

dets nærværende Skikkelse kan benyttes som Grundlag for en

Jordebogs Affattelse for hele Landet, men at det dog forment'

ligen ikke er ugjbrligt, at faa disse Mangler saaledes rettede,

at derved kunde tilveiebringes en brugbar Matrikul, idet det

nemlig antages, at Taxationerne i de enkelte Repper og Sys'

seler ere, paa nogle Undtagelser nær, nogenledes tilfredsstillende,

medens dette derimod ingenlunde er Tilfældet, naar Talen eV

om Forholdet mellem de forskjellige Sysseler.

Althinget har derhos forment, at Hovedgrunden til de

stedfundne Mangler og Uovereensstemmelser i Taxationerne

fornemmeligen maatte stiges deels deri, at den i For. af 27. Ma|

1848 opstillede Hovednorm — der ibvrigt af Althinget selv 1

sin Tid var tilraadet — hvorefter Eiendommene skulde taxeres

til Pengeværdi efter billig gangbar Priis paa saadanne Eien-

domme, ikke har været heldig valgt, deels deri, at de Taxa-

torerne meddelte Instruktioner ere af dem blevne opfattede

paa forskjellig Maade.

For nu at raade Bod paa de anfbrte Mangler, har Al-

thinget foreslaaet: at der i Reykjavik maatte blive nedsat en
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af 8 Medlemmer bestaaende Commission, der havde at gjennem- 1855.
gaa samtlige Taxationsforretninger, og derefter sbge dem be- 18. Mai.
"gtigede forsaavidt fornedent; — at der ved disse Berigtigel-

ser maatte blive lagt til Grund den af Indenrigsministeriet i

Aaret 1853 paapegede Hovednorm, nemlig Eiendommenes præ-

sumtive Indtægter, saaledes som disse, efter alle de Oplys-

stiger, som derom kunne tilveiebringes, lade sig udfinde ; —
at det tillades Commissionen at vælge tre Mænd i hvert af

de to Amter, Vester-Amtet og Nord- og Oster-Amtet, samt,

dersom det maatte findes nødvendigt, een i Sender-Amtet, for

hos dem at indhente de fornbdne Oplysninger og Forklaringer

angaaende Jordtaxationen , imod at der tilstaaes de nævnte

Mænd en Godtgjbrelse for deres Umage, efter billig Regning;

at det derhos paalægges Biskoppen, Amtmændene, Provst-

erne og Sysselmændene i Island at meddele Commissionen alle

de Oplysninger og Underretninger, som de maatte være i Stand
*d og Commissionen maatte forlange; — at Commissionen
Maatte blive tilstaaet 200 Rd. til de nbdvendigste Sendelser

°rnkring i Landet, og derhos til Bestridelse af de ved Skrive-

^aterialiers Anskaffelse og Commissionens Correspondence for-

anledigede Omkostninger en Godtgjbrelse af 100 Rd. aarlig i

- Aar; — a t det forbeholdes en senere Afgjbrelse, hvilken

^°dtgjbrelse der kan blive Commissionens. Medlemmer at til—

staa i Forhold til Omfanget af det af dem udfbrte Arbeide

;

°& — at samtlige foranfbrte Udgifter maae forskudsviis ud-
redes af den islandske Jordebogskasse.

Da den af Althinget udtalte Anskuelse om BeskafTen-

eden af de udfbrte Taxationsarbeider i det Væsentlige stem-
mer overeens med det Resultat, hvortil Ministeriet ved de her
anstillede Undersbgelser af de ommeldte Taxationsforretninger
er kommet, og da det derhos maa ansees for særdeles bnske-
l&> at det nævnte Arbeide, der allerede har foraarsaget en
Udgift af over 6000 Rd., ikke skulde blive aldeles spildt, samt
da endeligen Iværksættelsen af en ny Omtaxation af samtlige
0rdeiendomme i Island ved en omreisende Commission vilde

berede af den Grund være utilraadelig, at Landet ikke vilde

j^ere i Stand til at bære de deraf flydende Omkostninger, saa
ar Ministeriet troet, at der var Anledning til at gjbre et For-

J*g
paa, om ikke de udfbrte Taxationer kunde blive saaledes

j,

^g^gede, at deraf kunde tilveiebringes en brugbar Matrikul
01 Landet, og i det mindste en saadan, som var at fore-

de for den nuværende, der efter alle Sagkyndiges Dom
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1855. er saa uligelig, at den paa ingen Maadekan bruges som Basis

18. Mai. f°r nye Skatters Paalæg.

Dernæst har Ministeriet ogsaa anseet det hensigtsmæssigt,

at der efter Althingets Forslag nedsættes en Commission af

tre Medlemmer i Reykjavik, til at lede samtlige til Taxation-

ernes Berigtigelse nødvendige Foranstaltninger. — Derimod

har Ministeriet ikke kunnet tiltræde Althingets Forslag, for-

saavidt det derefter maatte overlades til Commissionen, deels

selv at afgjøre, hvilke Repper der skulle omtaxeres, deels efter

de ved Correspondence fra forskjellige Mænd og Autoriteter

omkring i Landet indhentede Oplysninger at foretage den

nødvendige Omtaxation af disse Repper. Ministeriet maatte

nemlig antage, at der til Bedømmelsen heraf udfordres en

saadan Lokalkundskab til forskjellige Egne af Landet, som

ikke. kan formodes at være tilstede hos Medlemmerne af den

i Reykjavik nedsatte Commission. Man har derfor troet, at

Bedømmelsen af det første Moment rettest vil kunne overlades

til Althinget selv, hvor der møder een Repræsentant for hvert

Syssel, og at det derefter bør overdrages til fem af Amtmanden

for hvert Syssel udnævnte Mænd, under Sysselmandens Ledelse

at foretage Omtaxationen i de Repper, som efter Althingets

Beslutning skulle omtaxeres.

Da ei heller nogen Regel af Althinget er angivet for,

hvorledes Misforholdet mellem de enkelte Sysseler indbyrdes

skulde udjevnes, har man ogsaa anseet det nødvendigt, at der

herom gives nærmere Forskrifter, og Ministeriet har derfor

udarbeidet (det som Bilag vedlagte) Forslag til den Frem-

gangsmaade, der vilde være at følge ved Udførelsen af det

omhandlede Hverv, Berigtigelsen af de foretagne Jordtaxa-

tioner i det Hele, for at samme kan blive forelagt Althinget

til Betænkning, før end Berigtigelserne iværksættes.

Med Hensyn til de Omkostninger, som herved ville for-

anlediges, bemærker Ministeriet, at disse, naar ovennævnte

Ministeriets Forslag tages til Følge, formentligen ikke ville

blive meget betydelige, og alene bestaae i: a) Diæter til de

Mænd, som maatte blive udnævnte til at udføre Omtaxationen

i de enkelte Repper, hvilke Diæter formentligen bør bestem-

mes til samme Størrelse, som i For. 27. Mai 1848 §6, nemlig

for Sysselmanden til 3 Rd., og for hver af Taxationsmændene

til 1 Rd. 32 Sk. ; — b) Godtgjørelse til Commissionen for

Skrivematerialier m.v., efter derover indgivet Regning til

Stiftamtmanden
$ og endelig c) i et passende Honorar til Com-
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missionens Medlemmer, hvilket formentligen først vil kunne 1855.
bestemmes, naar deres Hverv er tilendebragt. — Disse Ud- 18. Mai.
gifter kunne formentligen l'orelobigen udredes af den til extra-

ordinaire Udgifters Afholdelse for Island paa Finantsloven

opførte Sum, imod at det forbeholdes en nærmere Afgj Oreise,

°ni de senere kunde blive refunderede paa samme Maade som
de ovrige til Matrikul-Arbeidet medgaaede Omkostninger.

Finantsministeriet har, næst at meddele Samtykke til, at

Omkostningerne ved de fornævnte Foranstaltninger afholdes

paa den nys ommeldte Maade, med Hensyn til den i det oven-

nævnte Forslag omhandlede Fremgangsmaade ved Udførelsen

af de foretagne Jordtaxationers Berigtigelse henstillet, om ikke

dette Oiemed ogsaa paa anden Maade maatte kunne naaes,

som f. Ex. derved, at enkelte Repper af de forskjellige Sys-

seler udtoges og omtaxeredes, og en Udjevning af den i de

forskjellige Sysseler nu bestaaende Ulighed derefter fandt Sted,

efter det ved en Sammenstilling af disse Omtaxationer frem-

komne Resultat.

Ministeriet har vel ikke Noget imod, at Althinget gjdres

opmærksom paa den af Finantsministeriet saaledes paapegede

Fremgangsmaade, men bemærker dog dertil, at det, for at

samme kan anvendes, formentligen vil være nodvendigt, at

den foreslaaede Omtaxation af de enkelte Repper i de for-

skjellige Sysseler, naar en Udjævning efter samme skal finde

Sted af den i de forskjellige Sysseler nu stedfindende Ulighed

1 Jordtaxationen , udføres efter de samme Principer i

alle disse Repper, men dette vilde formentligen neppe kunne

opnaaes paa anden Maade, end ved en omreisende Taxations-

Commissionj men ligesom det neppe kan formodes, at en

saadan almindelig Commission er i Besiddelse af det nødven-

dige Kjendskab til de forskjellige Egne i Landet, saaledes

vilde ogsaa derved foraarsages saa betydelige Udgifter, at

samme vanskelig vilde kunne bæres af Landet.

Ministeriet bemærker slutteligen, at det formentligen vil

være rettest, at det overdrages til Althinget, hvis det i det

Væsentlige finder Forslaget tilraadeligt, saaledes at der strax

kan begyndes paa Arbeidet, at udnævne de tvende Medlemmer

af Commissionen, og til den kgl. Commissarius at udnævne

en Mand til Commissionens Formand og tredie Medlem, som

er villig til at overtage dette Hverv, og indstiller i Henhold

til det Ovenanførte de fem i den følgende kongelige Resolution

fremhævede Punkter:

XVI. B. 13
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1855. [Kongelig Resolution]:

8. Mai. vi bifalde allernaadigst

:

1. at indbemeldte af Indenrigsministeriet affattede

Forslag til Matrikulsagens videre Fremme i Island fore-

lægges det i indeværende Aar sammentrædende Althing

til Betænkning.

2. at Althinget, hvis det i det Væsentlige tiltræder

Forslaget, og navnligen selv vil afgjore, hvilke Repper

der skulle omtaxeres, da erholder en Forlængelse af

den sædvanlige Thingtid med 8 Dage.

3. at Althinget under samme Forudsætning vælger

tvende Medlemmer af den Commission, som Matrikul-

erings-Arbeidets Fortsættelse bliver at overdrage, og

den kgl. Commissarius en dygtig og sagkyndig kongelig

Embedsmand til Commissionens Formand og tredie

Medlem.

4. at denne Commission, ligeledes under Forud-

sætning af, at Forslaget i det Væsentlige tiltrædes,

strax efter Althingets Slutning paabegynder Arbejderne,

og navnligen foranlediger det Fornodne til de enkelte •

Reppers Omtaxation.

5. at de Omkostninger, der ville foranlediges ved

de foranforte Omtaxations-Forretninger, forelobig maae

afholdes af den til extraordinaire Udgifter for Island

paa Finantsloven opforte Sum, imod at det forbeholdes

Vor senere allerh. Bestemmelse, hvorledes de i sin Tid

kunne være &t refundere. — Frederiksborg Slot den

18. Mai 1855

!) Med Indenrigsministeriets Skrivelser 5. Juni til Amtmand
Melsted som kgl. Commissarius ved Althinget og Stift-

amtmand Trampe meddeles dem ovenstaaende kgl. Re-

solution, med Anmodning til den Førstnævnte om, at

foretage det Fornødne under de i Resolutionen fremhævede

Forudsætninger, og til Stiftamtmanden om, at anvise de

fornødne Udgifter til Udbetaling af Jordebogskassen, naai'

det af Comitéen forlanges, og imod dens Qvittering. Isl-

Copieb. 1855, Nr. 395. Islandsk: Tffiindi um stjdrnar-

målefni Islands I, 86 med Anmærkn.
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Indenrigsministeriet^; Skrivelse til Stiftamt- 1855.

manden over Island, ang. Attest for Skibsførere ^iTm^T
om Losning af Ladninger. Khavn den 19. Mai

1855. — lal. Copieb. 1855, Nr. 352. Islandsk: Ti&indi

um stjdraarmål. Islands I, 73.

Efter Forhandling med Indenrigsministeriet er det

af det kgl. General-Tolddirektorat foranstaltet, at der

i Toldsedlerne til Island optages den udtrykkelige Be-

stemmelse, at der af vedkommende Politimester samme-

steds skal meddeles Skibsforeren Attest om Ladningens

Losning, for at afleveres til vedkommende Toldkontoir

i Overeensstemmelse med For. 1. Febr. 1797 § 303.

Hvilket tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden til

behagelig Efterretning og Bekjendtgj oreise for vedkom-

mende Embedsmænd i det Dem betroede Amt. — Inden-

rigsministeriet den 19. Mai 1855 K

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- iø. Mai.

manden over Island, ang. Bisperesidensens For-

flyttelse fra Laugarnes til Reykjavik. Khavn

den 19. Mai 1855. — lsl. Copieb. 1855, Nr. 355.

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

har, ved at tilstille dette Ministerium et Andragende

med Bilag, hvori Biskoppen over Island, Thordersen,

har anholdt om, enten at det maa tillades ham at flytte

bort fra sin Embedsjord Laugarnes og bosætte sig i

Reykjavik, imod at der i saa Fald blev tilstaaet ham
en aarlig Husleiehjælp af 200 Rd., eller at der for

offentlig Regning maatte blive lagt et nyt Tag paa

hans Vaaningshuus paa Laugarnes, samt at den (ivrige

ved det slette Tag bevirkede Skade paa Bygningen

maatte blive repareret, meddeelt, at der for Tiden ikke

M s. D. ere ligelydende Skrivelser afgaaede til begge Amt-

mændene i Island. Isl. Copieb. 1855, Nr. 353—354.

13*
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1855. vil være Tale om, at Biskoppen kan flytte bort fra

19. Mai. Laugarnes, da bemeldte Ministerium ikke seer sig istand

til at bevirke den af ham ansogte Husleiehjælp, hvor-

imod samme har anbefalet, at de ved Bygningen sted-

findende Mangler maatte blive afhjulpne ved dette Mi-

nisteriums Omsorg.

Ministeriet kan i denne Anledning ikke tilbageholde

den Bemærkning, at det meget maa beklages, at denne

Sag nu atter bringes paa Bane, efter at der i Aaret .

1848 med betydelige Omkostninger er lagt et nyt Tag

paa Bispeboligen, og efter at Ministeriet, ved Skrivelse

af 14. April 1849 til Stiftamtet, havde tilladt, at for-

skjellige Reparationer paa bemeldte Bolig endnu maatte -

foretages for offentlig Regning, idet man dog tilfbiede,

at der ikke fra det Offentliges Side kunde ventes noget -

videre Bidrag i denne Henseende. Efter det mislykkede

Forsog, der har været gjort paa at afhænde Bygningen,

maa Ministeriet derhos holde for, at det kunde være

at foretrække at bortsælge samme til Nedbrydelse, og

Jorden for sig, fremfor at anvende videre Bekostninger

paa Bygningens Istandsættelse, idet nemlig Omkost-

ningerne ved at lægge et Brædetag paa Bygningen let

vil kunne opsluge den Kjobesum, som i sin Tid maatte

kunne opnaaes for Bygningen. Da det imidlertid, for-

inden Resolution afgives i Anledning af Biskoppens

Andragende, vil være nodvendigt at vide, hvor stort

et Belob de her omhandlede Omkostninger antages at

ville udgjore, skulde jeg tjenstl. have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, behageligen at ville foranledige

et paalideligt Overslag affattet over de Omkostninger,

som ville udfordres til, at lægge et Brædetag paa Bispe-

boligen, samt til at afhjælpe de mest paatrængende

Mangler ved Bygningen, og derefter at indsende samme

hertil, ledsaget af de nærmere Yttringer, hvortil De

muligen maatte finde Anledning. — Indenrigsministeriet

den 19. Mai 1855.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 1855.

ministeriet, ang. Ansættelse af fremmede Staters
19# MaL

Consular- Embedsmænd paa Island. Khavn den

19. Mai 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 356.

Ved at fremsende en Afskrift af en mellem Neder-

landene og de forenede nordamerikanske Fristater af-

sluttet Convention, angaaende Ansættelse af nordameri-

kanske Consular-Embedsmænd i de nederlandske Co-

lonier, har Udenrigsministeriet i behagelig Skrivelse af

15. d. M. meddeelt, at det maa ansees onskeligt, at

der mellem Danmark og Nederlandene afsluttes en lig-

nende Overeenskomst, hvilken dog maatte blive be-

grundet paa en Reciprocitet, som ikke indeholdes i

den Convention, der er afsluttet med de nordameri-

kanske Fristater, da disse ikke eie Colonier, og at det

ei er usandsynligt, at Nederlandene, efter at Farten

paa Island er bleven saa væsentlig lettet ved Loven af

15. April f. A. fra 1. f. M. at regne, og Farten paa

Færoerne vil blive aabnet for alle Nationer fra 1. Januar

næste Aar, kunde onske at ansætte Consular-Embeds-

mænd ogsaa paa de nævnte danske Bilande, og har

velbemeldte Ministerium derfor begjært dette Ministeriums

Yttringer om, hvorvidt der efter sammes Formening

maatte være Noget imod3 at der kunde anerkjendes af

den danske Regjering saadanne Consular-Embedsmænd,

som enten Nederlandene eller andre Stater maatte

attraae at ansætte paa de nævnte Bilande.

I Svar herpaa undlader jeg ikke tjenstl. at med-
dele, at der for Islands og Færoernes Vedkommende
ikke vides Noget til Hinder for, at der sammesteds

ansættes Consular-Embedsmænd af fremmede Stater,

°g at der saaledes fra dette Ministeriums Side ikke

findes Noget at erindre imod, at der afsluttes en Over-

eenskomst, som 'af Udenrigsministeriet antydet, med
den kgl. nederlandske Regjering. — Indenrigsministeriet

d^n 19. Mai 1855.

4
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1855. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. de islandske Handelsforhold med

Hensyn til Spanien. Khavn den 19. Mai 1855.

— Isl. Copieb. 1855, Nr. 359.

I behagelig Skrivelse af 22. Marts sidsti. har Uden-

rigsministeriet meddeelt, at den spanske Udenrigsminister,

efter at vor Ministerresident i Madrid havde meddeelt

ham Loven om Skibsfart og Handel paa Island af 15.

April f. A., og især fremhævet Oens betydelige Hjælpe-

kilder, der bebude en tiltagende Handel, samt Be-

stemmelserne i Lovens § 7 angaaende de Betingelser,

under hvilke fremmede Nationer kunne vente en al-

deles lige Behandling med vore egne i Henseende til

Told og Skibsafgifter, har tilstillet bemeldte Minister-

resident en Svarnote, hvoraf fremgaaer, at den spanske

Regjering vel paa det Bestemteste har nægtet at op-

hæve den Differentialtold, som i Spanien erlægges af

islandsk Fisk, naar den indfores i danske Skibe, men

at samme dog er beskjæftiget med Undersogelser om,

hvilke Positioner i de spanske Toldtarifer der kunne

nedsættes, for at fremme Skibsfart og Handel . mellem

Spanien og Danmark. Idet Udenrigsministeriet heri

har seet en Tilboielighed fra Spaniens Side til at lette

vore gjensidige Handelsforbindelser, ligesom man i de

senere Aar har faaet adskillige værdifulde Beviser paa

en umiskjendelig Stræben fra den spanske Regjerings

Side i samme Retning, idet nemlig fremmede Flag ikke

mere betale hoiere Skibsafgifter i de spanske Havne

end det nationale Flag, og Differential-Afgifterne paa

flere Artikler, navnligen ogsaa paa Fisk, som fores til

Spanien fra andre Steder end fra selve Fiskerierne,

ere betydelig nedsatte, har velbemeldte Ministerium

henstillet til dette Ministerium, hvorvidt det maatte

ansees tilraadeligt, med Hensyn til de anforte Omstæn-

digheder, allerede nu at indromme det spanske Flag

national Behandling i Island, naar Spanien maatte vise
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sig tilboielig til at tilstaae vor Handel og Skibsfart en

lignende Concession, som Norge allerede for flere Aar
tilbage har opnaaet, nemlig at enhver Havn i det danske

Monarchi med Hensyn til Udforselen af islandsk Fisk

sættes lige med Produktionsstedet, saa at danske Hand-
lende, naar de udfore islandsk Fisk fra Havne her i

Riget, fritages for den i de spanske Toldtarifer nu

lastsatte Indførselstold, forsaavidt den er hoiere end

om Fisken indfortes direkte fra Island.

Da Ministeriet imidlertid ikke tiltroede sig tilstræk-

kelig Sagkundskab til fuldkommen at bedomme, hvilken

Interesse en Concession som den omhandlede kunde

have for den danske Handelsstand, har jeg indhentet

den i Afskrift vedlagte Betænkning fra Grosserer-Socie-

tetets Comité, hvoraf fremgaaer, at Comitéen ikke har

anseet den ved Kundgj oreise af 24. Marts sidsti. fast-

satte Tillægsafgift af 2 Rd. pr. Commercelæst for at

være af en saadan Betydenhed, at den kan bidrage Noget

til at afholde de spanske Handlende fra i egne Skibe

at overfore islandske Varer til Spanien, hvorved An-
vendelsen af danske Skibe vilde kunne blive mere nod-

vendig. Men da Comitéen paa den anden Side antager,

at det er af Vigtighed for den danske Handel, at Tolden

1 Spanien af den Fisk, som indfores fra andre Steder

end Produktionsstedet, sættes lige med Tolden af Fisk,

soin indfores fra Produktionsstedet, har Comitéen været

af den Formening, at en Concession som den omhandlede

^1 være til væsentlig Fordeel for den islandske Handel.

Bisse Anskuelser maa Ministeriet for sit Ved-
kommende tiltræde, idet jeg derhos skal henstille til

Udenrigsministeriet, hvorvidt der efter Comitéens An-
tydning maatte være Anledning til fra vor Side at

indrage paa, at den omhandlede Indrommelse ogsaa

udstrækkes til andre Nationers Flag, og vil der saa-

ledes fra Indenrigsministeriets Side Intet være at erindre

*niod, at der, saasnart den spanske "Regjering har givet

sit Samtykke til, at Sagen ordnes paa den herom-



200 Indenrm. Skriv. ang. Handel med Spanien.

1855. handlede Maade, i Overeensstemmelse med Loven af

"^Pj^p 15. April f. A. § 7 desangaaende nedlægges allerund.

Forestilling. — Indenrigsministeriet den 19. Mai 1855.

24. Mai. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Rentebetaling af en

Umyndigs Capital. Khavn den 24. Mai 1855.

Isl. Copieb. 1855, Nr. 372.

I behagelig Skrivelse af 11. Juni f. A. har Hr.

Stiftamtmanden forespurgt, hvorvidt Rente maatte kunne

udbetales af Jordebogskassen for Tidsrummet fra 19.

Juli 1851 til 11. Juni Termin 1854 af en ifolge Land-

fogdens Tertiaqvittering af 5. Februar 1850 i bemeldte

Kasse indbetalt Capital, stor 31 Rd. 53 Sk., tilhorende

den umyndige Sigrid Jonsdatter af Reykjavik, efter at

det er godtgjort, at bemeldte Umyndige er afgaaetved

Doden den 8. Decbr. 1850, og at Qvitteringen er ud-

lagt i Arv til hendes umyndige Datter den 19. Juli

1851, uden at denne Forandring af Capitalens Eier er

bleven anmeldt for Amtet eller Jordebogskassen, uden

at der nogensinde er bleven hævet Rente af samme, og

uden at Capitalen af vedkommende Overformynder er

sogt hævet og atter indsat paa den nærværende Eier-

indes, Sophie Sigridur Einarsdatters Navn, hvorimod

den i afvigte Juni Termin er fordret udbetalt med Renter

fra Tertiaqvitteringens Datum til bemeldte Termin.

Efter at man i denne Anledning har brevvexlet

med Departementet for Statsgjælden under Finants-

ministeriet, har samme meddeelt, at endskjondt Qvit-

teringen ikke burde have været udlagt efter Sigrid

Jonsdatters Dod til hendes Arving, men burde været

opsagt til Udbetaling af Jordebogskassen i Juni Termin

1851, vil man dog efter de oplyste Omstændigheder,

og navnlig med Hensyn til, at Capitalen stedse har

været en Umyndig tilhørende, ikke have Noget imod,
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at Renter i dette Tilfælde beregnes indtil 11. Juni 1855.

Termin 1854, til hvilken Capitalen er opsagt. ^TmsT
Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

til behagelig Efterretning og fornoden Foranstaltning. —
Det islandske Departements Expeditions - Contoir den

24. Mai 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til stiftamt- 26. Mai.

manden over Island, angaaende Udstedelsen af

latinske Sopasse. Khavn den 26. Mai 1855. —
IsL Copieb. 1855, Nr. 383.

Efter Anmodning af Udenrigsministeriet tilstilles

hoslagt tjenstl. Hr. Stiftamtmanden en Gjenpart af et

Amterne i Danmark under 17. i f. M. fra bemeldte

Ministerium tilstillet Circulaire, betræifende Udfærdigelse

af kgl. latinske Sopasse, tilligemed 10 Stkr. med Litr. J
Nr. 25—34 betegnede Blanketter til saadanne Passe •

°g et tilsvarende Antal Blanketter til Skibscertificater,

X(fet man iovrigt med Hensyn til Fremgangsmaaden i

Anseende til Udstedelsen af disse Sopasse henviser til

^rivelse herfra af 30. Mai f. A. — Indenrigsministeriet
de» 26. Mai 1855 K

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 29. Mai.

over Nord- og Oster-Amtet i Island, ang. en

Apothekers Besværing over den homoopathiske
,

CWmethode. Khavn den 29. Mai 1855. —
Copieb. 1855, Nr. 387. Islandsk: Tftindi um stj6rnar-

malefni Islands I, 74; jevnf. Norori IV, 62.

Med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 29.

nuar sidsti. har Ministeriet modtaget et Andragende,

) Med ligelydende Skrivelser af samme Dato tilstilles Amt-
manden

i Vester-Amtet
,

Melsted, 6 Stkr. Blanketter af

samme Slags, Nr. 35-40, og Amtmand Havstein i Nord-
og Oster-Amtet 4 Stkr., Nr. 41-44. Isl. Copieb. 1855,
Nr. 384-385.



besværer sig over den sig udbredende homoopathiske

Curmethode og det dermed i Forbindelse staaende Ud-

salg af homoopathisk Medicin, hvilket skal have for-

aarsaget ham saa stort Afbræk i hans Medikament-

handel, at han vil see sig nodsaget til at nedlægge sit

Apothek, saafremt det homoopathiske Medikamentudsalg

ikke standses, og har De derhos blandt Andet bemærket,

at skjondt denne Curmethode udoves af Personer, der

ikke ere berettigede til Lægepraxis, vilde eir Retsfor-

følgning imod dem formentligen ligesaa lidet lede til

Domfældelse af disse, som de ovrige Qvaksalvere, med

mindre de maatte kunne overbevises om grove Misgreb,

men meget snarere bidrage til Homoopathiens storre

Omsiggriben og Udbredelse i Landet.

Idet Ministeriet nu maa være enigt i den saaledes

af Hr. Amtmanden udtalte Anskuelse, og derfor ikke

finder sig foranlediget til at træffe nogen Foranstaltninger

i Anledning af det foranforte Andragende, hvorom Ved-

kommende bedes underrettet, maa man dog anmode

Hr. Amtmanden om, behageligen at ville have Deres

Opmærksomhed henvendt paa, om der ved Anvendelsen

af den ommeldte Curmethode maatte forekomme Til-

fælde, hvorved Nogens Liv eller Sundhed udsættes for

Fare, og i saa Fald træffe de nodvendige Foranstalt-

ninger efter Sagens Beskaffenhed, og forventes iovrigt

Indberetning derom hertil meddeelt. — Justitsministeriet

over Nord- og Oster-Amtet i Island, ang. offentlig

Stævning under en Eiendomstrætte. Khavn den

29. Mai 1855. — H, Copieb. 1866, Nr. 392.

I Anledning af det med Hr. Amtmandens behage-

lige Skrivelse af 29. Januar sidsti. modtagne Andragende,

, hvori Sognepræst Einar Hjorleifsson af Vallanes an-

den 29. Mai 1855.

29. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden
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holder om Bevilling til ved offentlig Stævning at ind-

kalde Alle dem, som maatte kunne godtgjore deres

Eiendomsret til Nybyggerstedet Harekstadir i Jokul-

dals og Hlidar Rep inden Norder-Mula Syssel, hvilket

%°yggersted han formener at være beliggende inden

hans Eiendomsjord Skjoldolfstadir's Enemærker, skulde

nian ikke undlade, til behagelig Efterretning og Be-

kjendtgjorelse for Vedkommende, tjenstl. at meddele,
at da der ikke er oplyst nogen særdeles Grund til den

ansogte Bevillings Meddelelse, og da der kun synes at

versere en Eiendomstrætte mellem Ansogeren og Ny-
byggeren paa Harekstadir, som er i Besiddelse af den

omhandlede Eiendom, kan den ansogte Bevilling ikke

meddeles. — Justitsministeriet den 29. Mai 1855.

Anordning angaaende Pensionslov for Embeds- si Mai.

tøænd og deres Enker. Frederiksborg Slot den

^1. Mai 1855. — Publiceret 1855 i Reykjavik By; 1856

1 de ovrige Jurisdiktioner i Sonder-Amtet, med Undtagelse af

orgarfjords Syssel, hvor den ikke anføres som publiceret;

samme Aar i alle Sysseler i Vester-Amtet, samt ligeledes i

ord- og Oster-Amtet, med Undtagelse af Hunavatns Syssel,
hvor den forst anfdres som publiceret 1857.

Pensionsloven af 5. Januar 1851 er forst forelagt Althinget
1 Sessionen 1853, blandt de almindelige Lovbud fra 1847-1852,
tøed den Bemærkning fra Finansministeriets Side til Justits-

ministeriet, at Finantsministeren vel ikke vil modsætte sig, at

^

oven oversendes til den kongl. Commissarius ved Althinget,
1 at forelægges dette, men at „ligesom denne Lov allerede

f"

r traadt i Kraft med Hensyn til de paa Island ansatte Em-
smænd, saaledes vil den ogsaa for Fremtiden blive anseet

som
gjeldende for disse Embedsmænds Vedkommende, hvad

eiUen den forelægges for Althinget, eller ikke". Forhandling-

en« om Sagen i Tioindi fra alfnngi Islendinga 1853, S. 18.

' 7- r̂ 7. 827-859. 1032-1037. - Original-Aftryk paa Dansk
°g Islandsk i det Schultziske Officin, 16 Sider i 4*°. Fbrste

1 e Titelblad, den danske Titel (Jverst, der nedenfor den is-

landske, Resten af Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider 2-14
Cn danske Text med Kongens og Finantsministerens (Andræ's)
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1855. Underskrifter; paa de ulige Sider 3—15 den islandske Text,

31. Mai. mec^ Verification af Chefen for det islandske Departement:

—*^v-^^ „Samhljooa hinura danska texta, vitnar Oddg. Stephensen";

sidste (,16de) Side blank. — Rubr. af Anordningen findes i

Depart. Tid. 1855, S. 639, samt i Algreen-Ussings Samling

af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855,

S. 241.

Islandsk: Original -Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Ti'o. um stjdrnarmål. Islands I, 80—85 (med Mo-

tiver). Ti6. fra alffagi i'slendmga 1855, Viob. B, S. 85—89.

Norori III, 78 (Rubr.).

Anordning, hvorved Pensionsloven af 5. Januar

1851 udvides til Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at Vi

have modtaget Vort troe Althings Betænkning angaaende

Udvidelse til Island af Pensionsloven af 5. Januar 1851,

byde og befale Vi som folger:

1. Enhver af Kongen udnævnt og af Staten lonnet

Embedsmand, som afskediges formedelst Alder eller

Svagelighed eller anden ham utilregnelig Aarsag, er

berettiget til Pension ifolge denne Lov.

Det bliver at bestemme ved Lov, hvilke Embeds-

mænd ville blive udnævnte af Kongen, men indtil en

saadan Lov udkommer, vil dette skee i det hidtil

gjeldende Omfang, dog saaledes, at ingen Bestilling,

som efter de hidtil gjeldende Regler ikke har givet

Adgang til Pension, ifolge denne Lov skal give det,

ligesom paa den anden Side Enhver, der ved nær-

værende Lovs Udgivelse er ansat i en Bestilling, som

ifolge de hidtil gjeldende Regler har givet Adgang til

Pension, men som efter denne Lov ikke medforer Pen-

sionsberettigelse, for sin Person skal beholde Kravet

paa Pension.

Den samme Ret til Pension tilkommer Embeds-

mænd, der ere ansatte ved Rigsdagen eller de Stiftel-

ser, hvis Indtægter og Udgifter bestemmes i Finants-

Udnævnelser paa Tid give ikke Pensionsret.
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Conimunerne bestemme selv, hvorvidt deres Em- 1855.

bedsniænd skulle have Adgang til Pension, samt dennes 31. Mai.

Størrelse.
'

2. Pensionen afholdes af Statskassen, forsaavidt

den ikke efter de Regler, som derom hidtil have gjældt,

eller herefter maatte blive fastsatte, udredes paa anden

Maade. ^.-r;^^

Civillisten og det kgl. Huses Appanager bære hver

især de dem vedkommende Pensioner. Ved Thronskifte

eller ved en af de nuværende Apanagers Ophor be-

stemmes det hver Gang ved særlig Lov, hvilke Pen-

sioner Statskassen i den Anledning skal udrede.

3. Pensionen beregnes efter Vedkommendes Tje-

nestetid som pensionsberettiget Embedsmand, og efter

Grjennemsnitsbelobet af de Embedsindtægter, som han

har haft i de sidste 5 Aar for Afskedigelsen, eller i

hele sin Tjenestetid, saafremt denne ikke har varet i

5 Aar, saaledes at:
,

fra —2 Aars Tjeneste giver Vio af Gjennemsnitsbelobet

i Pension.

- 2-4 - - 2
/io

- 4-7 - — n
/io

- 7—10 — — 4
/l0

- 10-20 - - 9
/l0

•

- 20-21 ' - — 31
/60

- 21-22 - - 82/eo

- 22-23 — — aa
/eo

- 23-24 -
.

— Mko
- 24-25 - — 85

/60

- 25-26 - — 36
/flO

- 26-27 - — 3
*/eo

- 27—28 — — 38
/60

- 28-29 — — «»/6o

°ver 29 Aar — — 40
/«0

Den, der har fyldt sit 70de Leveaar, skal være

berettiget til at forlange sin Afsked med Pension efter

nærværende Lov.



206 Anordn, ang. Pensionsloven

1855. Den Embedsmand, der ved Udforeisen af sin Tje-

. Mai. neste kommer saaledes til Skade, at han maa afskediges,

faaer stedse 2
/a af sin Embedsindtægt i Pension.

Den, hvis Embede inddrages, har Krav paa i fem

Aar at oppebære to Trediedeel af sine Embedsind-

tægter i Vartpenge, imod Forpligtelse til igjen at

modtage passende Ansættelse med idetmindste samme

Indtægt, som det inddragne Embede gav. Har han ikke

inden Udlobet af fem Aar faaet et nyt Embede, sættes

han paa Pension. De Aar, i hvilke han har staaet

paa Vartpenge, tælles ved senere Pensionsberegning

som Tjenesteaar; men Pensionen bereignes efter Be-

lobet af de Embedsindtægter, han oppebar, forend han

kom paa Vartpenge. Modtager han Ansættelse i et

mindre Embede, beholder han af den Pension, der til-

kommer ham fra det tidligere større Embede, saameget,

som i Forening med det nye Embedes Indtægt ikke

overstiger hans tidligere Embedsindtægt.

4. De Embedsindtægter, som komme i Betragt-

ning ved Pensions- eller Vartpenge -Beregning efter

§ 3, ere:

1) fast aarlig Gage, hvortil ogsaa henregnes Er-

statning for Embedet tillagte Naturalydelser, forsaavidt

denne er fastsat til en bestemt Pengesum; — 2) per-

sonlige Tillæg; — 3) Sportler, Gebyrer, Procenter,

Skriverpenge og lignende lovhjemlede uvisse Indtægter

(Strafandele, Extrahonorarer, Diæter-, Taffel-, Con-

toirholds- samt Hesteholdspenge og deslige herunder

ikke indbefattede), saa og saadanne Naturalydelser (fri

Bolig, Embedsjord, Brændsel og Lys derunder ind-

befattede), der udtrykkeligt ere tillagte Vedkommende

som Lonning eller Lonningsdeel. Naar Embedsmandens

samlede Indtægter overstige 1000 Rd., fradrages f
/a af

det Belob, hvormed de nævnte uvisse Indtægter og

Naturalydelser bringe den samlede Indtægt til at over-

stige bemeldte Sum.

Ved de med Contoirhold, Reise-Udgifter eller des-

*
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'ige forbundne Embeder, hvilke intet Særligt er tillagt 1855.

^1 saadanne Omkostningers Bestridelse, fradrages det 31. Mai.

Belob, som dertil aarligt kan antages at medgaae, i

"

Embedets Brutto-Indtægter, for at udfinde den Netto-

Indtægt, hvoraf Pension beregnes. Hvad Embedsind-

tægter, beregnede efter ovenstaaende Regler, overstige

6000 Rd., kommer ikke i Betragtning. Ingen Pension

tor overstige 3000 Rd.

5. Forbrydelse af Embede medforer Fortabelse af

Retten til Pension.

6. Naar en Embedsmand afskediges paa Grund

af Misligheder, der, uden at medfore Embedets For-

brydelse, svække den for hans Stilling nodvendige

Agtelse og Tillid, bestemmes hans Pension ved Lov.

7. Pension eller Vartpenge ophorer: 1) ganske

eller forholdsviis, naar den Vedkommende igjen ansættes

nied Gage; — 2) naar han uden Kongens Tilladelse

niodtager fremmed Tjeneste; — 3) naar han tager Op-

hold i Udlandet uden Kongens Samtykke; — 4) naar

han i 3 Aar ikke har hævet samme, uden senere at

kunne bevise lovlig Forhindring; — 5) naar han ved

Dom kjendes skyldig i et saadant Forhold, som medens

han var i Embede vilde have haft dettes Forbrydelse

tilfolge, eller naar han overbevises inden sin Afsked

at have gjort sig skyldig i et saadant Forhold.

Naar en Embedsmand, efter at være afskediget

med Pension, modtager Ansættelse i et nyt Embede,

er han berettiget til ved sin Afskedigelse fra dette atter

at oppebære sin forhen hafte Pension.

8. Hvo, som herefter bliver Enke efter en pen-

sionsberettiget eller pensioneret Embedsmand, skal med
^e i § 9 anforte Undtagelser have Ret til Pension af

samme Kasse som Manden.

Pensionen beregnes til Vs af Mandens Gage, saa-

ledes som denne efter nærværende Lovs §§ 3 og 4

anslaaes, naar den lægges til Grund for Beregningen

af hans Pension, dog saaledes, at den derved udkom-
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1855. mende Enke-Pension ikke kan overstige 600 Rd. og

31. Mai. heller ikke den Pension, hvortil Manden havde været

berettiget, eller som han oppebar ved sin Dod.

Hvor Omstændighederne tale derfor, kan Kongen

derhos for hvert af Enkens uforsorgede Born bevilge

et Pensionstillæg af 10 til 50 Rd. aarlig indtil hvert

Barns 18de Aar; dog skal dette Pensionstillægs Ved-

» bliven gjores afhængig af, at de Omstændigheder, som

have begrundet det, vedblive at være tilstede, hvilket

aarligt maa godtgjores for Finantsministeriet.

9. Uberettigede til Pension ere Embedsmænds

Enker, hvis Ægteskab er indgaaet efter Mandens 60de

Aar, eller paa hans Dodsleie, eller efter at han var

afskediget med Pension, eller hvis Ægteskab var al-

deles ophævet inden Mandens Dod.

10. Embedsmænds Hustruer, som efter denne Lov

ikke længer ere pensionsberettigede, men ifolge de hidtil

gjeldende Regler allerede have erhvervet Adgang til

Pension inden Lovens Udgivelse, beholde for deres

Personer Adgang til en Pension af den tilforn for hver

især sædvanlige Storrelse.

11. Enkepension ophorer: 1) naar Enken ind-

gaaer nyt Ægteskab; — 2) naar hun tager Ophold i

Udlandet uden Kongens Samtykke; — 3) naar hun i

3 Aar ikke har hævet samme, uden senere at kunne

bevise lovlig Forhindring; — 4) naar hun ved Dom
findes skyldig i en i den offentlige Mening vanærende

Handling.

Naar en Enkepension er ophort derved, at Enken

har indladt sig i nyt Ægteskab, er hun berettiget til

atter at faae den samme Pension, naar hun igjen bliver

Enke,

12. Reglerne for Præsters og disses Enkers Pen-

sion fastsættes ved særlig Lov.

Ligeledes bliver Pensionen for de i Colonierne an-

satte Embedsmænd og deres Enker at fastsætte ved

særlig Lov.
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Indtil disse Love ere givne, beholde saavel Præster 1855.

°g Præste-Enker som coloniale Embedsmænd og deres 31. Mai.

Enker den samme Adgang til Pension, som de hidtil
'~ m̂*~'

have haft. 0- Vv
13. Fader- og moderlose Bom af pensionsberet-

tigede Embedsmænd kan Kongen tilstaae hver en Pen-

sion af 20 Rd. til 100 Rd. aarlig, forsaavidt og saalænge

de dertil ere trængende og værdige, dog ikke ud over

deres 18de Aar; deres Trang og Værdighed maa aarligt

godtgjores for Finantsministeriet.

14. Naar en Pension eller Vartpenge ikke i et

heelt Aar er hævet, hjemfalder Belobet for det Aar
til den Kasse, hvorpaa samme er anviist.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 31. Mai 1855.

Tilskipun, sem logleibir å Islandi log 5. Januar

1851, um eptirlaun.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hofum meotekio J)egnlegt ålitsskjal Vors

tnia al[)ingis, um ao gjora gildandi å Islandi log 5.

Januar 1851, um eptirlaun, bjooum Ver og skipum fyrir

a })essa leib:
*

1. Sérhver så, er komingur hefir gjort ao em-

bættismanni og launao er af sjooi rikisins, a rétt å ab

få eptirlaun eptir lagabooi J)essu, J)egar honum er veitt

lausn fra embætti fyrir aldurs sakir eoa heilsulasleika,

eba annara orsaka vegna, sem honum er ésjålfrått.

Meo lagabooi skal åkveba, hverja embættismenn

komingur setur, en J)ångao til slikt lagabob er gjort,

verbur J>ab eptir somu reglum og hingab til,
J)6 [)annig,

ab J)au embætti, sem samkvæmt reglum J)eim, sem hingab

til hafa gilt, hafa ekki veitt rétt til eptirlauna, skulu

heldur ekki gjora f)ab eptir J)essu lagabobi, eins og ab

hinu leytinu sérhver så, sem, J)egar J)etta lagabob kemur

XVI. B. 14
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1855. lit, er i jrviliku embætti, a& hann eptir peim hingab til

31. Mai. gildandi reglum hefir geta& vænzt eptirlauna, en em-

bætti& nu* eptir [)essu lagabo&i veitir ekki rétt til eptir-

launa, skal eiga heimting å eptirlaunum fyrir sjålfan sig.

Hinn sama rétt til eptirlauna eiga J>eir embættis-

menn, sem hafa embætti vi& rikisjwngi&, e&a vi& stofnanir

t>ær, hverra tekjur og gjold eru åkve&in i rikisfjår-

logunum.

p6 einhver sé settur embættisma&ur um hri&, hefir

hann ekki rétt til eptirlauna.

Sveitirnar åkve&a sjålfar, ab hve miklu leyti em-

bættismenn J>eirra geti fengib eptirlaun, sem og hversu

mikil l>au skuli vera.
,

2. Eptirlaunin ver&a borguo ur rikissjo&num, ab

svo miklu leyti, sem pau ekki ver&a greidd a annan

hått, samkvæmt reglum peim
9
sem hingab til hafa gilt

um pab efni, e&a seinna kynnu ab ver&a åkve&nar.

Af konungspemngunum og llfeyri komingsættarinnar,

hvoru fyrir sig, grei&ast eptirlaun £au, er a J>eim hvila.

£egar komingaskipti ver&a, e&a J)egar einhver så

lifeyrir, sem mi er, er å enda, ver&ur i hvert skipti

åkve&io meo sérstoku lagabo&i, hver eptirlaun rikissj6&-

urinn skuli grei&a i t>vi tilliti.

3. Eptirlaunin skal reikna eptir timalengd j^eirri,

sem hluta&eigandi hefir J)jona& sem embættisma&ur me&

eptirlaunarétti, og eptir upphæ&inni ab me&altali å em-

bættislaunum [>eim, er hann hefir haft 5 si&ustu årin,

åour en hann fékk lausn fra embættinu, e&a i oli |>au

år, sem hann hefir J)jona& embætti, svo framarlega sem

pab hafa ekki veri& fimm år, Jmnnig ab :

fra —2 ara tøjonusta veiti Vi o af launa upphæ&inni ab

me&altali i eptirlaun.

- 2—4 — — 2/
io -

- 4_7 _ — a/10 _
- 7-10 — — 4

/io —
- 10—20 - — °/io —
- 20-21 — — a,

/eo —
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fra 21—22 ara tøjonusta veiti
3
*/eo af launa upphæbinni ab 1855.

'

mebaltali i eptirlaun. 31. Mai.

~~ /OU

- 9Q O/t /60

/60

- 25-26 — — 3%0
- 26-27 — — 87

/60

- 27—28 — — fl8/60

- 28—29 — — aB
/60

lengri en 29 — — 40
/60

Så, sem er fulira 70 ara, å rétt å ab få lausn meb

eptirlaunum samkvæmt })essu lagabobi.

Så embættismabur, sem slasast f)annig, {)egar hann

er ao gegna embætti sinu, ab hann verbur ab få lausn

ft'å embættinu, fær åvallt 9
/a af embættistekjum smum

i eptirlaun.

Ef eitthvert embætti er lagt nibur, å så embættis-

niabur heimting å ab njåta 2
/a hluta af embættistekjum

s*num i 5 år i biblaun, en er })å undireins skyldur til

a& taka aptur vib hæfilegu embætti meb somu tekjum

a& minnsta kosti, sem {)vi embætti fylgdu, sem nibur

Var lagt. Hafi hann ekki fengib njtt embætti ab 5
a^a fresti, verba honum veitt eptirlaun. |>au år, er hann

hefir notib biblauna, skal ålita sem embættisår, })egar

farib verbur sibar ab reikna eptirlaun hans; en eptir-

launin skal reikna eptir [>eim embættistekjum, er hann
hafbi, åbur en hann fékk biblaun. Ef hann tekur å moti

einbætti, sem fylgja minni tekjur, fær hann af J>eim

eptirlaunum, sem honum bera eptir hib meira embætti,

er hann åbur hafbi, svo mikib, sem samanlagt vib tekjur

hins n^ja embættis jafnast vib tekjur hans i hinu fyrra

embætti, og ekki meira.

4. |>ær embættistekjur, sem teknar verba til greina,

l^gar reiknub eru eptirlaun eba biblaun samkvæmt 3.

gr., eru:

1) Viss årleg laun, og skal J)ar meb einnig talin

uppb6t fyrir landauragjald, sem embættinu fylgir, ab

14*
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1855. svo miklu leyti sem [)essi uppbot er einskorbub vib

31. Mai. åkvebna peninga-upphæb; — 2) launavibbot, sem veitt

er manninum sjålfum; — 3) aukatekjur, starfalaun

(Gebyrer), hundrabsgjold, skrifarakaup og J)vi um likar

ovissar tekjur, sem lagalieimild er fyrir (|)6 undan skilst

hlutur i sektarfe, aukakaup, dagpeningar, borbfé, skrif-

stofupeningar, og penmgar til hestahalds og J)esskonar),

sem og slik hlunnindi (leigulaus biistabur, biijorb, eldi-

vibur og ]jos {)ar i talib), sem meb berum orbum eru

veitt hlutabeiganda sem laun eba hluti af launum hans.

pegar allar tekjur embættismannsins saman taldar eru

meiri en 1000 rd. skal draga Vs fra, af J>vi er allar

tekjurnar verba meiri en 1000 rd., fyrir Jmb, ab hinar

åbur greindu ovissu tekjur og hlunnindi er meb talio.

Vib J)au embætti, J)ar sem skrifstofuhald og ferba-

kostnaour og Jiesskonar er sameinao embættunum, en

engar tekjur eru lagbar ser i lagi til \>ess ab standast

slik utgjold, skal Jm pemngaupphæb, sem alita må ab

J)ar til gångi årlega, draga fra ollum tekjum embættisins,

og skal reikna eptirlaun af tekjuhæb {>eirri, sem J)å
er

eptir. |>ab sem embættistekjur, sem taldar eru eptir

åbur nefndum reglum, eru meiri en 6000 rd., skal ekki

tekib til greina. Engin eptirlaun mega vera hærri en

3000 rd.

5. Så er fyrirgjorir embætti sinu, missir einnig

rétt til eptirlauna.

6. J>egar embættismanni er vikib fra, fyrir ein-

hverjar misfellur, sem ekki varba embættistopun, en

veikja j}6 J)å virbingu og traust, sem naubsynlegt er

fyrir stobu hans, skal åkveba eptirlaun hans meb ser-

stoku lagabobi.

7. Eptirlaun eba biblaun missast: 1) gjorsamlega

eba ab tiltolu, {)egar hlutabeigandi fær aptur embætti og

laun; — 2) t>egar hann ån komingsleyfis gengur 1

[yonustu utlendra rikja; — 3) J)egar hann tekur se*

biistab i obrum londum, ån sam^ykkis komings;

4) J>egar hann hefir ekki tekib eptirlaun eba biblaun sin

4



* 3 år, og getur siban ekki sannab logmæt forioll; —
^) l

)egar hann verbur dæmdur sekur i f)esskonar athæfi,

sem mundi hafa svipt hann embætti, ef hann hefbi })å

1 l)vi verib, eba ef j)ab sannast uppå hann, ab hann

han orbib sekur i slikri hegbun, åbur en hann fékk lausn

fra embættinu.

f>egar embættismabur, sem hefir tengib lausn fra

embætti meb eptirlailnum, tekur vib nyju embætti, hefir

hann rétt til, J)egar hann fær lausn fra }>essu embætti,

a& få eptirlaun {)au, sem hann åbur hafbi.

8. Hver kona, sem héban i fra verbur ekkja eptir

embættismann })ann, sem hafbi eptirlaunarétt eba eptir-

laun, skal hafa rétt til ab få eptirlaun uf sama sjobi

sem mabur hennar, meb undantekningum J)eim, sem til

e*u teknar i 9. grein.

Eptirlaun ekkjunnar reiknast tys af launum mannsins,

eins og J)au eru talin eptir 3. og 4. gr. })essara laga,

t)egar [>au eru logb til grundvallar fyrir J>vi, hvernig
reikna skal eptirlaun hans, })6 svo, ab eptirlaun ekkjunnar,
Sein å J)enna hått koma lit, geti ekki verib meiri en

600 rd., né heldur meiri en Jmu eptirlaun, sem maburinn
hef?)i getab fengib, eba hafbi J)egar hann do.

fcar sem krmgumstæburnar mæla meb Jm, getur

konungurinn [)ar ab auki i vibbot vib eptirlaunin veitt

fol 50 rd. årlega fyrir hvert af bornum ekkjunnar,

ekki er séb fyrir, })ångab til hvert barn er 18åra;
£o skal eptirlaunavibbot l>essi ]>vi ab eins haldast, ab

lngumstæbur }>ær, sem hun er byggb å, eigi s£r fram-

^
eg!s stab, og skal sanna J)ab å hverju åri fyrir rikis-

Ijarstjérninni.

9.. |>ær embættismanna ekkjur hafa engan eptir-
^unarétt, sem hafa gipzt eldra manni en 60 åra, eba
* anasæng hans, eba eptir ab hann fékk lausn frå

ætti me& eptirlaunum, eba ef hjonabandinu var gjor-
Sa™ega sUtib, åbur en maburinn d6.

bob"
Emhættismanna konur, sem samkvæmt laga-

1 t>essu ekki hafa lengur rétt til eptirlauna, en eptir
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1855. hingabtil gildandi reglum åttu eptirlaun i vændum, åbur

Sl^MaT"
6n ^ ^6SS^

^oma — > &eta fy1'*1' sj^ar S1& vænzt svo

mikiJla eptirlauna, sem venjulegt hefir verib ab uudan-

fornu, ab hver J>eirra fengi.

11. Eptirlaun ekkna missast: 1) {)egar ekkjan

giptist å ny; — 2) [>egar hun tekur sér bustabiobrum

londum an samj>ykkis koniings; — 3) J>egar hun hefir

ekki hirt eptirlaunin i 3 år, og getur siban ekki sannab

logmæt forfoll; — 4) [)egar hun verbur dæmd sek i

einhverri athofh, sem ab almennings aliti er osæmileg.

|>egar ekkja missir eptirlaun, af J)vi hiin hefir gipzt

å ny, a hiin rétt a ab få aptur hin somu eptirlaun, ef

hiin verbur ekkja i annab sinn.

12. Reglurnar um eptirlaun presta og presta-

ekkna skal åkveba meb sérstokum logum.

Einnig skal åkveba eptirlaun handa J>eim embættis-

monnum, sem eru i nylendunum, og ekkjum Jpeirra, meb

sérstokum logum.

[>ångabtil J>essi log verba utgefin geta bæbi prestar

og prestaekkjur, sem einnig embættismenn i nylendunum

og ekkjur }>eirra, vænzt somu eptirlauna og hingabtil.

13. Foburlausum og moburlausum bornum l)eirra

embættismanna , sem åttu rétt til eptirlauna, getur

konungur veitt hverju um sig 20 til 100 rd. eptirlaun

årlega, ab svo miklu leyti og svo lengi, sem f)au |)tirfa

vib og eru Jjeirra makleg; t>6 ekki lengur en |)ångabtil

}>au eru 18 ara; [)orf [>eirra og maklegleik skal årlega

sanna fyrir rikisfjårstjorninni.

14. (>egar eptirlaun eba biblaun eru ekki hirt 1

heilt år, hverfa j>au Jmb år i |>ann sj 6b, er Jmu åttu ab

gjaldast ur.

Ep tir pessu eiga allir hlutabeigendur sér ab hegbai

Gefib i holl Vorri Fribriksborg, 31. dag Mai-måna&ar

1855.

si. Mai. Plakat angaaende Overlevelsesrenter for Em-

bedsmænds Enker. Frederiksborg Slot den 31 .
Mai
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1855. — Publiceret 1855 i Byen Reykjavik, 1856 i alle de

ovrige Jurisdiktioner i Synder-Amtet, ligeledes i Vester-Amtet,

undtagen i Bardastrands Syssel, hvor den ikke anføres som

publiceret; endelig ogsaa i samme Aar i alle Sysseler i Nord-
og Oster-Amtet, med Undtagelse af Hunavatns Syssel, hvor

den ikke opføres blandt de bekjendtgjorte Love.

Loven af 5. Januar 1851 om Overlevelsesrenter er forst

forelagt Althinget i Sessionen 1853, blandt de almindelige Lov-

bud fra 1847—1852, med den Bemærkning fra Finansmini-

steriets Side til Justitsministeriet, at Finantsministeren vel ikke

v il modsætte sig, at Loven oversendes til den kgl. Commis-
sarius ved Althinget, for at forelægges dette, men at „ligesom

denne Lov allerede er traadt i Kraft med Hensyn til de paa
Island ansatte Embedsmænd, saaledes vil den ogsaa for Frem-
tiden blive anseet som gjeldende for disse Embedsmænds Ved-

kommende, hvad enten den forelægges for Althinget eller ikke",

forhandlinger om Loven i Tioindi fra aljungi Islendmga 1853,

S. 18. 607-647. 827-859. 1032—1037. — Original-Aftryk

paa Dansk og Islandsk i det Schultziske Officin, 8 Sider i 4*°.

Fttrste Side Titelblad, den danske Titel dverst, der nedenfor

den islandske, Resten af Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider

den danske Text med Kongens og Finantsministerens

(Andrae's) Underskrifter; paa de ulige Sider 3—7 den islandske

"Text med Verification af Chefen for det islandske Departe-
ment:

, t
Samhlj6oa hinum danska texta, vitnar Oddg. Stephen-

sen"> den sidste (8de) Side blank. — Rubrum af Plakaten er

optaget
i Dep. Tid. 1855, S. 639 (med Tilfoielse af Modifika-

honerne
i en Anmærkning); Algreen-Ussings Samling af Love

°S Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855, S. 241.

Islandsk: Original- Aftryk med den danske Text (see
0venf.). Tio. um stj6rnarmål. Islands I, 77-80 (med Motiver).
Tl'°- frå alf)ingi Islendmga 1855, Viob. B, S. 82—84. Norori
IU

> ?8 (Rubr.).

Plakat, hvorved Lov af 5. Januar 1851, om Em-
bedsmænds Forpligtelse til at sikkre deres Enker Over-

levelsesrenter, med nogle Modifikationer udvides til

Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at Vi
^ve modtaget Vort troeÅlthings allerund. Betænkning
angaaende en modificeret Udvidelse til Island af Lov
af

5. Januar 1851, om Embedsmænds Forpligtelse til

1855.

31. Mai.
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1855. at sikkre deres Enker Overlevelsesrenter, byde og be-

31. Mai. fale Vi som fblger:

h Enhver ifolge Pensionsloven pensionsberettiget,

i Embede eller paa Vartpenge staaende, Embedsmand,

der ikke har fyldt det 70de Aar, er pligtig i den af

Statskassen garanterede danske Livrente- og Forsorgel-

sesanstalt at sikkre sin Enke en ved hans Dod ind-

trædende livsvarig Overlevelsesrente af idetmindste ^5

af sine, ved Pensionsberegning ifolge samme Lovs § 4

i Betragtning kommende Embedsindtægter, dog ikke

over 600 Rd. aarlig.

2. Undtagne ere Embedsmænd, 1) som inden denne

Lovs Udgivelse have fyldt det 60de Aar og ere gifte;

— 2) som inden denne Lovs Udgivelse allerede have,

ifolge Forpligtelse, sikkret deres Enke den efter de

hidtil gjeldende Regler hoieste pligtige Enkepension eller

Livrente, 400 Rd., saalænge de ikke opnaae foroget

Embedsindtægt, da Forpligtelsen efter nærværende Lov

i saa Fald indtræder med Hensyn til Indtægtsforogel-

sen; 3) som for Finantsministeriet godtgjore, at deres

Enke paa anden Maade for Livstid er sikkret en ikke

ringere aarlig Indtægt, end den i § 1 bestemte Liv-

rente.

Endelig ere ogsaa undtagne Præster, med Hensyn

til hvis Enke-Forsorgelsespligt det har sit Forblivende

ved de hidtil gjeldende Regler, indtil deri ved særlig

Lov skeer Forandring.

3. Under en Mulkt af 100 Rd. til Stedets Fattige

maa ingen Præst vie nogen pensionsberettiget Embeds-

mand, forinden denne ved Attest fra vedkommende

Amtmand har godtgjort at være fritagen for, eller at

have sendt Amtmanden Andragende til Finantsmini-

steriet om, at maatte gjore Indskud i Livrente- og

Forsorgelses-Anstalten.

* 4. Finantsministeriet paaseer, at Embedsmænds

Forpligtelse til deres Enkers Forsorgelse tilborlig op-

v
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fyldes, og kan i fornødent Fald, gjennem hvers Foresatte, 1855.

forlange Tvangsmulkt anvendt. 31, Mai.

5. Præmierne til Livrente- og Forsorgelses- An-
stalten skulle erlægges et Aar forud og indeholdes saavel

af Vedkommendes Embedsindtægt som af hans Vart-

penge eller Pension.

6. Naar Præmier, der ikke paa saadan Maade

kunne indeholdes af visse Indtægter, udeblive til For-

faldstid, skal Finantsministeriet være bemyndiget til at

foreskyde dem af Statskassen, hvilken derimod gives

Ret til at faae det Udlagte erstattet ved Udpantning,

overeensstemmende med Forordn, af 2. Juni 1830, dog

at det almindelige Gebyr for Fogedforretninger erlægges.

Doer Vedkommende, uden at Erstatning opnaaes, inde-

holdes den Enken forsikkrede Overlevelsesrente, indtil

det Udlagte er dækket.

7. Kan den i § 6 ommeldte Fremgangsmaade af

en eller anden Grund ikke anvendes, eller er en Em-
bedsmand afskediget uden Pension eller Vartpenge inden

hans Mellemværende med Livrente- og Forsorgelses-

Anstalten er opgjort, gjelder i Henseende til Forsom-

nielse med Præmiernes Erlæggelse det Samme, som
for frivilligen i Anstalten indtraadte Interessenter.

8. Livrente- og Forsorgelses-Anstalten er pligtig

til at optage som Interessent enhver Embedsmand for

den Overlevelsesrente, han efter § 1 skal sikkre sin

Enke, imod at han tilveiebringer behorig Lægeattest

*or
5 at han ikke belinder sig i nogen oieblikkelig livs-

farlig Tilstand.

9. En af Manden erhvervet Skilsmissedom fri-

tager ham for videre Forpligtelse med Hensyn til hans

fraskilte Hustrues Enkeforsorgelse, og berettiger ham
til at udtræde af Livrente- og Forsorgelses-Anstalten

efter de for frivillige Interessenter gjeldende Regler.

Naar Ægteskabet hæves ved frivillig Overeens-

komst, vil det beroe paa denne, hvorvidt Forpligtelsen

skal ophore. Er Saadant ikke udtrykkeligt vedtaget,
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1855. vedbliver Forpligtelsen, forsaavidt angaaer denEmbeds-

31i Mai. Indtægt, hvoraf Manden ved Skilsmissen var i Be-

siddelse.

10. Naar den, der har forsikkret sin Enke en

Overlevelsesrente mod livsvarig Præmie, senere af-

skediges med Pension, er han berettiget til at faae den

ham efter nærværende Lov paahvilende Forpligtelse

bestemt i Forhold til Pensionen, og bliver derefter

Overlevelsesrenten at beregne.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 31. Mai 1855.

O pib bref, sem logleioir å Islandi, meb nokkrum

breytingum, log 5. Januar 1851, um skyldu embættis-

manna til ab sjå ekkjum sinum borgib meb fjårstyrk

eptir sinn dag.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hofum mebtekib j)egnlegt ålitsskjal Vors

triia alj)ingis, um ab gjora gildandi å fslandi, meb nokkrum

breytingum, log 5. Januar 1851, um skyldu embættis-

manna til ab sjå ekkjum si'num borgib meb fjårstyrk

eptir sinn dag, bjobum Vér og skipum fyrir å })essa leib

:

1. Sérhver embættismabur, sem hefir embætti, eba

biblaun, og sem samkvæmt eptirlaunalogunum hefir rett

til eptirlauna, og ekki er fullt sjotugur ab aldri, er

skyldur til i hinni donsku lifsfjår- og framfærslustofnun,

sem rikissjoburinn åbyrgist, ab sjå ekkju sinni borgib

meb festyrk æfilångt, sem byrjar vib dauba hans, og ab

minnsta kosti er Vs hluti af |>eim embættislaunum hans,

sem koma til ålita, }>egar eptirlaun hans eru reiknub

lit samkvæmt 4. gr. somu laga, {)6 ekki meiri en 600

rd. årlega.

2. Undanteknir eru embættismenn [>eir: 1) sem

eru fullt sextugir ab aldri åbur en |)essi log koma ut

og eru giptir; — 2) sem åbur en J)essi I5g koma lit

hafa f)egar, samkvæmt skyldu sinni, séb ekkju sinni
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borgib meb ])eim hæstu eptirlaunum eba leigufé æfilångt, 1855.

400 rd., sarakvæmt hingabtil gildandi reglimi, å meban 31. Mai.

l>eir ekki fa meiri embættislaun, J>vi' ef svo er, Ieggst
~"

skuldbindingin eptir J)essu lagabobi å })å, ab Jwi leyti

er launavibbotina snertir; — o) sem sanna fyrir rikis-

fjårstjorninni, ab ekkjum J)eirra sé a annan hatt séb

borgib æfilångt meb ekki minni årleguin tekjum, en fjår-

styrkur så er, sem åkvebinn er i 1. gr.

Loksins eru einnig prestar undan teknir, og skal

um skyldu J)eirra ab sjå fyrir ekkjum smum standa vib

[)ab, sem nu er i logum, Jmngab til sérstakt lagabob

gjorir breytingu a jrvi.

3. Enginn prestur må gefa saman i hjonaband

nokkurn embættismann, sem å rett til éptirlauna, fyr

en hann meb vitnisburbarbréfi fra hlutabeigandi amt-

manni hefir sannab, ab hann se undan J)eginn ^eirri

skyldu, ab sjå ekkju sinni borgib meb fjårstyrk eptir

sinn dag, e&a ab hann liafi sent amtmanni beibni til

rikisfjårstjornarinnar um ab mega leggja i lifsåbyrgbar-

sjobinn. Ef lit af J)essu er brugbib, varbar |)ab 100 rd.

sekt til fåtækra å [)eim stab.

4. Rikisfjårstjornin skal gæta [)ess, ab skyldur em-

bættismanna til ab sjå ekkjum smum borgib verbi upp-

fylltar eins og vera ber, og getur, ef å part ab halda,

krafizt {)ess af yfirbobara hvers eins, ab honum sé

frraungvab til |>ess meb sekt.

5. Tillogin til lifsfjår- og frainfærslustofiuinar-

innar skulu greidd einu åri fyrirfram, og skal draga

|)au bæbi af embættislaunum og af biblaunum eba eptir-

launum hlutabeiganda.

6. fegar tillogunum verbur ekki haldib inni å l>enna

hatt, og jmu eru ekki greidd å gjalddaga, skal rikis-

Qårstjorninni heimilt ab borga [>au fyrirfram ur rikis-

sjobnum, sem aptur å m6ti å rétt å ab få peninga sma

endurgoldna meb logtaki, samkvæmt tilskipun dags. 2.

Junim. 1830, j)6 skal greiba hina almennu borgun til

fogetans. Ef hlutabeigandi deyr, åbur en endurgjald
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1855. næst, skal halda ep tir framfærslufé J)vi, sera ekkjunni

31. Mai. hefir verib ætlab, |)ångab til fe' j)ab, sera jmnnig heh'r

verib borgab fyrirfram, er endurgoldib.

7. Verbi j)éirri abferb, sem um er getib i 6. gr.,

einhverra orsaka vegna ekki vib komib, eba ef einhver

embættismabur fær lausn eptirlauna- og biblaunaiaust,

åbur en hann hefir lokio J)vi, sera hann å ab greioa til

lifsfjår- og frarnfærsliistofnunarinnar, J)a skal, ef van-

rækt er ab greiba tillogin, J)egar svo stendur å, gilda

hib sama sem ura I)å, er sjalfråbir eru hluttakendur i

stofnuninni. I

8. Lifsfjår- og frarafærslustofnunin er skyld ab

taka vib hverjum erabættisnianni, sem hluttakara fyrir

{)ab framfærslufé, sem hann å ab sjå ekkju sinni borgib

meb eptir 1. gr., gegn }>vi, ab hann utvegar sei* log-

bobinn læknisvitnisburb , ab lili hans sé engin bråb

hætta biiin.

9. Ef maburinn hefir fengib skilnabar dom vib konu

sina, er hann eptirleibis laus vib J)å skyldu, ab sjå konu

J)eirri borgib sera ekkju, er hann hefir skilib vib, og å

hann rétt å ab gånga lir lifsljår- og framfærslustofnun-

inni, samkvæmt reglum {>eim, sem gilda um sjålfråba

hluttakendur.

^egar hjon skilja eptir samkoraulagi, er J)ab undir

/ J)vi samkomulagi komib, ab hve miklu leyti maburinn

er laus vib |>essa skuldbindingu. Ef slikt er ekki ber-

lega til tekib, vibhelzt skuldbindmgin, ab svo miklu

leyti, sem embættistekjur ]?ær snertir, sem maburinn

hafbi {)egar skilnaburinn varb.

10. f)egar så mabur, sem séb hefir ekkju sinni

fyrir framfærslufé gegn æfilaungu tillagi, fær sibar lausn

frå embætti meb eptirlaunum, å hann rétt å ab få gjald

{>ab, er hann er skuldbundinn til ab greiba eptir ()essu

lagabobi, minkab ab tiltolu vib eptirlaunin, og eptir

J)vi skal reikna framfærsluféb.

Eptir })essu eiga allir hlutabeigendur ser ab hegba. —
Gefib i holl Vorri Fribriksborg, 31. dagMai-mån. 1855.
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Plakat angaaende Anviisning af Gager, samt

Om Forskud. Frederiksborg Slot den 31. Mai

1855. — Publiceret 1855 i Byen Reykjavik; 1856iS6nder-

Amtets andre Jurisdiktioner, med Undtagelse af Borgarfjords

Syssel, hvor den ikke anføres at være bekjendtgjort; samme

Aar i Vester-Amtets fire Sysseler, hvorimod den ikke er anført

som publiceret i Myra og Hnappadals samt i Isafjords Syssel;

endelig ogsaa samme Aar i alle Sysseler i Nord- og Oster-

Amtet, undtagen i Hunavatns Syssel, hvor den ikke er anført

blandt de bekjendtgjorte Lovbud.

Loven af 30. Juni 1850, angaaende Anviisning af Gager

rn. v., er først forelagt Althinget i Sessionen 1858, blandt de

almindelige Lovbud fra 1847— 1852, med den Bemærkning fra

Finansministeriets Side til Justitsministeriet, at Finansmini-

steren vel ikke vil modsætte sig, at Loven oversendes til den

kgl. Commissarius ved Althinget, for at forelægges dette, men
at Jigesom denne Lov allerede er traadt i Kraft med Hensyn

til de paa Island ansatte Embedsmænd, saaledes vil den ogsaa

for Fremtiden blive anseet som gjeldende for disse Embeds-

mænds Vedkommende, hvad enten den forelægges for Althinget

eller ikke". Forhandlingerne om Sagen i Ti'o. fra alfringi Is-

lendinga 1853, S. 18. 607- 647. 827— 859. 1032—1037. -
Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske Officin,

8 Sider i 4to
. Første Side Titelblad, den danske Titel Bverst,

der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk. Paa
de lige Sider 2—6 den danske*Text med Kongens og Finans-

ministerens (Andræ's) Underskrifter; paa de ulige Sider 3—7
den islandske Text uden Underskrifter, men med Verification

Chefen for det islandske Departement:
c(
Samhlj6&a hinum

danska texta, vitnar Oddg. Stephensen"; sidste (8de) Side

blank. _ Rubrum af Plakaten findes i Depart. Tid. 1855,

S. 639, samt i Algreen-Ussings Lovsamling 1855, S. 241.

Islandsk: Original- Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Tioindi um stjdrnarmålefni Islands I, 74-76 (med
Motiver). Tioindi fra atøingi Islend. 1855, Viob. B, S. 81-
82. Nor&ri 111, 78 (Rubr.).

Plakat, hvorved Lov af 30. Juni 1850, om Anviis-

mng af Gager og deslige, samt om Forskud, udvides

til Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Efter at Vi
have modtaget Vort troe Althings allerund. Betænkning

1855.

31. Mai.



222 Plak. ang. Anviisising af Gagkr

1855. angaaende Udvidelse til Island af Lov af 30. Juni 1850,

31
.
Mai. om Anviisning af Gager og deslige, samt om Forskud,

byde og befale Vi som folger:

1. Fra 1. August 1850 udbetales saavel Civil-

listen og det kgl. Huses Apanager som alle Statskassen

vedkommende Gager, Pensioner ogVartpenge maaned-

ligt og forud, ved hver Maaneds Begyndelse.

2. D5dsfald eller Afgang i Maanedens Lob be-

virker ikke Tilbagebetaling af nogen Deel af det forud

oppebaarne Maanedsbelob.

3. Enhver ny Gage, Pension eller Vartpenge tager

sin Begyndelse fra den 1. i den næste Maaned efter

den, i hvilken Udnævnelsen, Afskedigelsen eller Dods-

faldet er skeet, saafremt det ikke i enkelte Tilfælde

udtrykkeligt bestemmes, at samme skal regnes fra et

sildigere Tidspunkt.

4. Paa Pensioner og Vartpenge gives intet yder-

ligere Forskud af Statskassen, end den i § 1 bestemte

maanedlige Forudbetaling.

5. Paa Gager af og under 1000 Rd. kan, under

særdeles og paatrængende Omstændigheder, gives For-

skud indtil etBelob af V* Aars Gage, uden Sikkerheds-

stillelse og rentefrit, imod* at afdrages senest i 2 Aar

med V24 maanedlig. Den, der har faaet et saadant

Forskud, kan ei erholde noget nyt Forskud, forend et

Aar efter at det ældre er afbetalt.

Paa Gager af hoiere Belob kan saadant Forskud

kun gives i Tilfælde af uansogt Forflyttelse, og for-

ovrigt under de forantorte Betingelser.

6. De hidtil bevilgede Forskud skulle tilbage-

betales ved maanedlige Afdrag, efter Finantsministerens

nærmere Bestemmelse, forsaavidt ikke andre Vilkaar

ere fastsatte ved Forskudets Bevilgelse. De skete

Forudbetalinger kunne behandles som bevilgede Forskud.

Ved Statsregnskabet gjores noiagtig Rede for de

i det paagjeldende Finantsaar indkomne Afdrag og de

endnu henstaaende Forskud.

•
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J. De paa den fremlagte særegne Fortegnelse 1855.

opforte Forskud, til Belob 25,139 Rd. 55 Sk., saavel 31. Mai.

som de paa den almindelige Fortegnelse Litr. A forste

Conto under O opforte, for 1841 bevilgede Forskud,

til Belob 1850 Rd., eftergives.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 31. Mai 1855.

O pib bréf, er logleibir å Islandi log 30. Juni 1850,

um åvisanir embættislauna og Jjesskonar, sem og um
borgun slikra launa fyrirfram.

Ver Fribrik hinn Sjoundi <Src. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vér hofum mebtekib J>egnlegt ålitsskjal Vors

trua al{)ingis, um ab gjb'ra gildandi å Islandi log 30.

Juni 1850, um åvisanir embættislauna og J)esskonar,

sem og um borgun slikra launa fyrirfram, bjéoum Vér

og skipum fyrir å [)essa leio:

1. Fra 1. August 1850 skal borga lit bæbi komings-

peninga og lifeyri konungsættarinnar og 611 embættis-

laun, sem tekin eru af rikissjoonum, eptirlaun og bio-

laun fyrir hvem månuo og fyi-irfram vio byrjun hans.

2. po maourinn deyi å Ipeim manuci, eba fåi lausn

ft'å embætti, {)arf ekki fyrir })ab ab greiba aptur neitt

af [>eim launum, sem hann hefir fengib fyrirfram fyrir

l>ann månub.

3. 011 ny embættislaun, eptirlaun eba biblaun byrja

meb 1. degi hins næsta månabar, eptir pafo ab veitt hefir

verib embættib, gefin lausn fra embætti, eba maburinn

hefir dåib, nema J)ab sé i einstokum tilfellum til tekib

nieb berum orbum, ab launin skuli reikna fra einhverju

seinna timabili.

4. Af eptirlaunum og biblaunum fæst ekkert meira

fyiirfram lir rikissjébnum, en månabarborgun su, sem

tiltekin er i 1.. gr.

5. Af launum {)eim, sem eru 1000 rd. ab stærb

og minni, må få borgab ut fyrirfram, ef sérleg og hrjn
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1855. naubsyn ber til, allt ab fjorbiingi årslaunanna, svo ab

7~TT^ ekki sé sett veb fyrir eba vextir af goldnir, og skal {)ab

J)a aptur goldib i seinasta lagi å 2 årum meb Jrvi ab

draga V24 hluta å månubi af laununum. Så, sem hefir

fengib slikt lån, getur ekki fengib neitt J>esskonar lån ab

nyju, fyr en år er libib fra Jrvi hann hefir endurgoldib

fyrra lånib.

Af hærri embættislaunum getur slikt lån einiingis

fengizt, ef svo stendur å, ab skipt er um embætti vib

manninn, ån [>ess ab hann haft æskt J>ess, og ab obru

leyti meb J)vi skilyrbi, sem åbur er nefnt.

6. Skyndilån Jmu, sem til })essa tima hafa verib

veitt, skal endurgjalda meb J>vi, ab draga fra laununum

å hverjum månubi eptir nåkvæmari åkvorbun rikisfjår-

stjorans, svo framarlega, sem onnur skilyrbi hafa ekki

verib tiltekin, J>egar lånib var veitt. Meb J)ab, sem hefir

verib borgab lit fyrirfram, må fara eins og meb veitt

skyndilån.

I rikisreikmngnum skal gjora nåkvæma grein fyrir

l>vi, sem å })vi åri hefir endurgoldizt i launa-afdrætti

og j)eim skyndilånum, sem enn eru ogoldin.

7. Uppgefin eru Jmu skyndilån, sem tilfærb eru i

hinni sérstoku uppskript, sem fram er logb, ab stærb

25,139 rd. 55 sk., og einnig J>au skyndilån, sem veitt

voru fyrir 1841, og tilfærb eru i hinni almennu upp-

skript, staflib A, 1. rob (Conto) undir O, ab stærb

^0$^0 rd. •

.

" .JÉ^^^^^pj^;^^ %

Eptir jDessu eiga allir hlutabeigendur ser ab hegba. —
Gefib i holl Vorri Fribriksborg, 31. dag Mai-månabar

1855.

s. Juni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. svenske og norske Skibes Fri-

tagelse for Tillægs Afgift i Island. Khavn den

5. Juni 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 393.
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I behagelig Skrivelse af 24. f. M. har Udenrigs- 1855.

ministeriet meddeelt, at Hs. M. Kongen af Sverrig og &• Juni.

Norge, for Norges Vedkommende under 28. Marts d. A.

og for Srorrigs Vedkommende 8. f. M., har resolveret,

at den ved Traktat af 2. Novbr. 1826 mellem Danmark
og Sverrig-Norge, dens § 5, for Islands Vedkommende

hjemlede Undtagelse fra den de danske Skibe i Sverrigs

og Norges Havne i Almindelighed tilstaaede nationale

Behandling bliver hævet, imod at svenske og norske

Skibe for Fremtiden fritages for den ved allerh. Kund-

gjorelse af 24. Marts d. A. i Henhold til Lov af 15.

April f. A. § 7 fastsatte Tillægsafgift for visse frem-

mede Nationers Skibe, naar de beseile Island, ligesom

det ogsaa er besluttet, at en lignende Overeenskomst

med Hensyn til Færoerne i sin Tid kan træffes, og har

velbemeldte Ministerium derhos begjært dette Ministeriums

yderligere Yttringer med Hensyn til denne Sag.

I Svar herpaa undlader jeg ikke, i Forbindelse

nied Ministeriets Skrivelser af 7. Juli og 29. Novbr.

f. A., tjenstl. at meddele, at der, efter hvad der af

Udenrigsministeriet er oplyst, ikke fra dette Ministeriums

Side vides Noget at erindre imod, at der afsluttes en

Overeenskomst med den svensk-norske Regjering, hvor-

efter de svenske og norske Skibe fritages for Erlæg-

gelsen af den ovennævnte Tillægsafgift, imod at den

foranfdrte ved Traktaten af 2. Novbr. 1826 § 5 for

Islands Vedkommende hjemlede Undtagelse bliver for-

enelig ophævet, hvilket formentlig maatte skee ved en

særlig Convention, idet jeg lige tjenstl. skulde tilfoie,

at der ei heller vides Noget at erindre imod, at Sagen

for Færoernes Vedkommende ordnes paa samme Maade,

hvilket formentlig vil kunne skee ved samme Leilighed,

da der i saa Tilfælde ikke vil blive Tale om i sin Tid

at anvende Forbeholdet i Loven af 21. Marts d. A.

om Ophævelse af den kgl. Enehandel paa Færoerne

§ 6 paa Sverrig-Norge. — Indenrigsministeriet den 5.

Juni 1855.

XVI. B. 15
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7. Juni.

1855. Kongelig Bekj endtgj drelse til Althinge t,
ang.

Resultaterne af dets Betænkninger og Andragender

i Sessionen 1853. Frederiksborg Slot den 7. Juni

1855. — Udfærdiget ifolge kgl. Resol. af samme Datum,

som grunder sig paa Indenrigsministerens ( Bangs) Forestilling

6. Juni, hvormed Originalen er indheftet i det Isl. Departem.

Forestill, og Resol. Protok. 1855, Nr. 49. — Publiceret i Sy-

nodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1855, og samme Aar i

Byen Reykjavik ; 1856 i Skaptafells, Vestmannoe og Arnes Sys-

seler, derimod findes den ikke anført som publiceret i Rangar-

valla, Gullbringa og Kjosar, samt i Borgavfjords Syssel; samme

Aar i Vester-Amtets Sysseler, dog ikke i Myra og Hnappa-

dals og Isafjords Syssel; ligeledes samme Aar i fire Sysseler i

Nord- og Oster-Amtet, men i Hunavatns Syssel først i 1857,

og i Oefjords Syssel anføres den slet ikke som bekjendtgjort.

— Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske

Officin, 16 Sider i 4 t0
. Første Side Titelblad, den danske Titel

øverst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk.

Paa de lige Sider 2—14 den danske Text, med Kongens og

Indenrigsministerens (P. G. Bangs) Underskrifter; paa de ulige

Sider 3—15 den islandske Text uden Underskrifter, men med

Verification af Chefen for det islandske Departement: uSam-

hlj6oa hinum danska texta, vitnar Oddg. Stephensen"; sidste

(16de) Side blank. — Depart. Tid. 1855, S. 505—510. Al-

green-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1855, S. 242—247.

Islandsk: Original -Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Ttb. fra alfnngi fslendinga 1855, S. 7-11. Ti'oindi

um stj6rnarmalefni Islands 1, 87—91. Norori III, 78 (Rubr.)-

Allernaadigst Bkkjendtgjorelsi? til Althinget, an-

gaaende Resultaterne af de under dets Mode i 1853

afgivne allerund. Betænkninger og ovrige indgivne An-

dragender.

Vi Frederik den Syvende &c. Vort troe Althing

for Vort Land Island Vor kongel. Hyldest og Naade!

Vi have af de Forhandlinger, som ere foregaaede

ved Vort Althing i Aaret 1853, med allerhoieste Til-

fredshed erfaret Vore Althingsmænds redelige Iver for

at befordre Vort og Landets Bedste.



Kgl. Bekjendtg. til Althingrt. 227

Efter at saavel de Betænkninger, som Vort troe 1855.

Althing har afgivet over de Samme til Overveielse fore- Juni.

lagte Lovudkast, som og dets ovrige Andragender paa

det Noieste ere blevne provede, ville Vi herved allern.
•

give Althinget en samlet Oversigt over de Beslutninger,

som i saa Henseende ere blevne tagne.

L Folgende Anordninger, angaaende hvilke Vi

have modtaget Vort troe Althings allerunderdanigste

Betænkninger, ere udkomne, nemlig:

1) under 22. Februar d. A. Plakat ang. Forogelse

af Thingstederne i Arnes Syssel.

2) under 28. Marts d. A. Forordning for Island

om Son- og Helligdagenes vedborlige Helligholdelse.

3) under 9. Mai d. A. Forordning, hvorved Lov
af 3. Januar 1851 om Pressens Brug med nogle Mo-
difikationer udvides til Island.

4) under s. D. Plakat, hvorved Plak. af 17. Febr.

1847 ang. Salair til Hoiesterets-Advokaterne i de Ju-

stitssager, de udfore som Defensorer, udvides til Island.

5) under s. D. Plakat, hvorved Lov af 29. Decbr.
,

1850, om Anvendelsen af de forskjellige Arter af Straf-

arbeide, udvides til Island.

6) under s. D. Plakat, hvorved Lov af 25. April

1850, der fastsætter, at de tidligere i visse Tilfælde

befalede Bekjendtgjorelser i den altonaiske Merkur, de

hamborgske Aviser og paa Hamborgs Bors skulle bort-

falde, udvides til Island.

7) under 31. Mai d. A. Anordning, hvorved Pen-

sionsloven af 5. Januar 1851 udvides til Island.

8) under s. D. Plakat, hvorved Lov af 5. Januar

1851, om Embedsmænds Forpligtelse til at sikkre deres

Enker Overlevelsesrenter, med nogle Modifikationer ud-

vides til Island.

9) under s. D. Plakat, hvorved Lov af 30. Juni

1850, om Anviisning af Gager og deslige, samt om
Forskud, udvides til Island.

15*
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1855. Af disse Anordningers Indhold vil Althinget er-

7. Juni. fare, hvorledes de Bemærkninger, der af Samme med

Hensyn til de foranforte Lovbud have været fremsatte,

ere blevne tagne under noieste Overveielse, og hvor-

ledes nogle af bemeldte Lovbud med Hensyn dertil have

modtaget adskillige Forandringer, nærmere Bestemmel-

ser og Tillæg.

Da Althinget har tilraadet, at Lov af 5. April

1850, om fremmede Joders Adgang til at opholde sig

her i Riget, ikke for Tiden maatte udvides til Island,

er sammes Udvidelse vel for Tiden stillet i Bero, men

det er derhos dog Vor Villie, at dette Lovbud paany

forelægges Althinget, for at Sporgsmaalet om sammes

Udvidelse til Island kan blive taget under gjentaget

Overveielse.

I Anledning af den af Althinget afgivne Betænk-

ning angaaende den almindelige Jordtaxation i Island

i Aarene 1849 og 1850, vil et Forslag til denne for

Landet vigtige Sags Fremme nu blive Althinget fore-

lagt til Betænkning.

i

Da det ifolge Althingets Betænkning over det

Samme forelagte Lovudkast angaaende Oprettelse af en

Børneskole i Reykjavik har været nødvendigt fra ved-

kommende Autoriteter i Island at begjære Oplysninger

om nogle af Althinget fremhævede Punkter, har denne

Sag ikke kunnet fremmes saavidt, at et nyt Lovudkast

derom denne Gang kan forelægges Althinget.

H. Med Hensyn til de af Vort troe Althing ind-

givne allerund. Petitioner ville Vi allern. have Følgende

tilkjendegivet Thinget:

1) I Anledning af Althingets allerund. Petitioner

om udvidet Handelsfrihed for Island, henvises til den

under 15. April f. A. udkomne Lov om Skibsfart og

Handel paa Island, og den under 19. Mai f. A. ema-

nerede Plakat om Ret for de paa Island bosatte faste

Handlende til at beseile andre Steder paa Kysten end

de autoriserede Handelsteder, hvorhos der under 4. Decbr-

I
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s - A. er udkommen en Kundgj oreise om Erhvervelse

ai islandske Sopas, og under 24. Marts d. A. en Be-

kjendtgj oreise angaaende en Tillægsafgift for visse frem-

mede Nationers Skibe, naar de beseile Island.

2) Under de forhaandenværende Forhold have Vi

ikke fundet Os foranlediget til, i Anledning af Althingets

Petition, denne Gang at lade Samme forelægge til Be-

tænkning Lovudkast om Islands forfatningsmæssige Stil-

ling i Monarchiet ; og vil det iovrigt have sit Forblivende

ved den i allerh. Kundgjorelse af 12. Mai 1852 givne

Bestemmelse, at ingen Forandring i Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Riget skal finde Sted, forend Lov-

udkastet desangaaende har været forelagt Althinget til

Betænkning; hvorhos der gjennem Vor Commissarius

ved Althinget vil blive meddeelt Samme en udforligere

Fremstilling af de Grunde, der væsentlig have gjort sig

gjeldende ved Overveielsen af de enkelte Indstillings-

punkter i Althingets Petition K

3) I Anledning af Althingets derom indgivne Pe-

tition, vil et Udkast til en Forordning angaaende For-

audring i Forordningen af 8. Marts 1843 om Valgene
kl Althinget, nu blive forelagt Samme til Betænkning.

4) Althingets Petition om, at de Love, som her-

efter udkomme for Island, maatte blive affattede i det

ålandske Sprog alene, og underskrevne af Os og den

Minister, hvem Vi maatte betroe Ledelsen af de is-

landske Anliggender, have Vi ikke seet Os istand til

at bevilge, da ikke alene de samme Grunde, der tid-

Kgere have været til Hinder for Opfyldelse af de Onsker,

der i lignende Retning flere Gange tidligere ere frem-

komne fra Althinget, endnu ere tilstede, men nærværende

Petition derhos er bygget paa den Forudsætning, at

der vilde blive foretaget en Forandring i den Maade,

1855.

7. Juni

*D Benne „udførligere Fremstilling" findes paa Dansk i Dep.

Tid. 1855, S. 054-9605 Islandsk i Ti'o. um stj6rnarmål.

Islands I, 91—97, see her foran kgl. Resol. 22. Marts

1855, S. 39-52.
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1855. hvorpaa de islandske Sager hidtil ere behandlede gjen-

7. Juni. nem Ministerierne, hvilken Forudsætning imidlertid ikke
^~v^~"

vil kunne indtræde. Forsaavidt Indstillingen derhos

gaaer ud paa, at Lovene for Island herefter skulle af-

fattes alene i det islandske Sprog, da kan der saa

meget mindre være Sporgsmaal om at opfylde dette

Onske, som Hensynet ikke alene til de dansktalende

Undersaatter i Island, men ogsaa til Hoiesteret som

overste Instants i de islandske Retssager og til Mini-

sterierne i de administrative Sager, gjor det nodvendigt,

at Lovene for Island fremdeles udgives ogsaa i det

danske Sprog. Derimod have Vi allern. bestemt, at

den islandske Oversættelse af de Love, som herefter

udgives for Island, bliver at verificere af en af Os dertil

bemyndiget Mand, og at dette Hverv for Tiden over-

drages til Direkteuren for det islandske Departement,

Etatsraad Stephensen f
.

5) I Anledning af Althingets allerund. Petition om

Communalvæsehets Ordning paa Island, vil Udkast til

en Land-Communalanordning for Island nu blive Althinget

forelagt.

6) Althingets i en allerund. Petition fremsatte Be-

gjæring om Oprettelsen af et Bankinstitut paa Island

have Vi ikke seet Os istand til at imodekomme, saa-

ledes som Sagen nu foreligger, af Grunde, som nær-

mere ville blive Althinget meddelte gjennem Vor Com-

missarius 2
.

7) I Anledning af Althingets allerunderd. Petition

om en Ændring i Forordn, af 20. Juni 1849 om Jagten

paa Island, er under 22. Marts d. A. udkommet en

Plakat angaaende Forbud mod Skyden efter Sælhunde

paa Breidabugten i Island. Forsaavidt Althinget der-

imod tillige har andraget paa, at et saadant Forbud

i mod Skyden af Sælhunde maatte udstrækkes til at

gjelde for den hele Strækning indenfor den Linie, som

') jevnf. kgl. Resol. 22. Marts 1855 (ovenf. S. 52-54).
2
) jevnf. kgl. Resol. 22. Marts 1855 (ovenf. S. 54-60).
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drages fra Ondverdarnæs direkte til Spidsen af Skipa- 1855.

skagi paa Akranæs, er der ikke fundet tilstrækkelig Juni

Anledning til at tage denne Indstilling til Folge.

8) Med Hensyn til Althingets Petition om Opret-

telsen af et Landvæsens-Institut paa Island, da have

Vi ikke seet Os istand til at gaae ind paa Oprettelsen

af et saadant Institut paa den i Petitionen foreslaaede

Maade, men iovrigt vil Althinget kunne gjore Regning

paa, at Regeringen, skjondt der ikke kan ventes til-

staaet nogen Hjælp af Statskassen til det omhandlede

Foretagende , vil understotte dette paa anden passende

Maade, naar det maatte kunne komme istand ved Pri-

vates Bestræbelser, og Institutet iovrigt erholder en

hensigtsmæssig Indretning og Bestyrelse.

9) Althingets Petition om Forandring i Oppebor-

selen af Gjaftolden i Gullbringu Syssel og i Reykjaviks

Jurisdiktion have Vi ikke fundet Anledning til at bevilge.

10) Forsaavidt Althinget har andraget paa, at der,

saasnart som muligt, maatte blive udarbeidet og Al-

thinget forelagt Udkast til en Tyendelov m. v. for Is-

land, da har et saadant Udkast, hvortil der udfordres

betydelige Forarbeider, ikke kunnet forelægges Althinget

i indeværende Aar. Imidlertid vil denne Sags Fremme

fremdeles være Gjenstand for Regjeringens Opmærk-

somhed.

11) Forsaavidt Althinget har indgivet en allerund.

Petition om, at Regnskaberne for Stiftsbogtrykkeriet

paa Island maae blive noiere gjennemgaaede, og at

Bogtrykkeriets Bestyrelse maa blive forandret m. v.,

da er der ikke funden Anledning til for Tiden at fore-

tage nogen Forandring i den Maade, hvorpaa Bogtryk-

keriet nu bestyres, hvorefter Udforeisen af de egentlig

administrative Forretninger saavel som Regnskabsforingen

er overdraget til Bogtrykkeriets Faktor under Tilsyn at

Stiftsovrigheden, og Regnskaberne blive reviderede og

deciderede i det islandske Departement, ligesom der

heller ikke er funden Anledning til nu attage Bestem-



232 Kgl. Bekjendtg. til Althinget.

1855. melse om Afhændelse af Bogtrykkeriet, eller de Vil-

Juni, kaar, under hvilke en saadan Afhændelse eventualiter

**

rettest bor finde Sted, eller om Anvendelsen af det

Belob, som ved Salget maatte indkomme. Men iovrigt

vil Regjeringen fremdeles have sin Opmærksomhed hen-

vendt paa, hvorvidt det maatte ansees mest hensigts-

mæssigt, at Bogtrykkeriet fremdeles drives for offentlig

Regning, eller om samme bor forsoges bortsolgt til

Private.

Til Bekræftelse paa foranstaaende allern. meddelte

Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kundgj oreise,

og forblive Vort troe Althing i kongelig Naade be-

vaagen. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 7.

Juni 1855.

Konungleg Auglysfng til aljnngis um årangur

af [>egnlegum tillogum t>ess og oorum uppåstiingum a

fundinum 1853.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. sendum Voru triia

aljungi kvebju guos og Vora! — Ånægjusamlegt hefir

Oss verib, ab sjå J)ab af storfum aljwngismanna Vorra

årib 1853, hve dyggilega |)eir hafa kappkostab ab efla

gagn Vort og landsins.

Ver hofum vandlega låtib ihuga tillogur [jingsins

um lagafrumvorp Jmu, sem undir J)ab voru borin, og

onnur ålitsmål j)ess og uppåstiingur, og munum Ver mi

allramildilegast skyra fra, hvab i )?eim efnum hefir verib

af råbib.

I. pessar réttarbætur hafa gjorbar verib um J)au

mål, er Vort triia atyingi hefir sent Oss {)egnlegar til-

logur um:

1) 22. Februar
t>. å., opib bréf um fjolgun t>mg-

staba i Arness syslu.

2) 28. Marts [). å., tilskipun um sunnu- og helgi-

dagahald å Island i.
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3) 9. Mai [). a., tilskipun, sem logleibir å lslandi, 1855.

meb nokkrum breytingum, log 3. Januar 1851, um 7. Juni.

Prentfrelsi.

4) s. d., opib bréf, er logleibir å lslandi opib bréf

17. Februar 1847, um borgun fyrir målaflutningsmenn

yiB hæstarétt i tøeim domsmålum, sem J)eir J>ar verja.

5) s. d., opib bréf, er logleibir å lslandi log 29.

Decbr. 1850 um t>ab, hvernig beita skuli liinum ymis-

legu tegundum hegmngarvinnu.

6) s. d., opib bréf, sem logleibir å lslandi log 25.

April 1850, er tiltaka, ab auglysingar [>ær, er åburvar

bobife, [>egar svo stob a, ab birta i Altonaborgar « Merkur«,

Hamborgarblobum og a kaupmannahusi Hamborgar, skuli

ekki framar eiga sér stab.

7) 31. Mai j?. å., tilskipun, er loglei&ir å lslandi

'°g 5. Januar 1851, um eptirlaun.

8) s. d., opib bréf, er logleibir å lslandi, meb

nokkrum breytingum, log 5. Januar 1851, um skyldu

eittbættismanna til ab sjå ekkjum sinum borgib meb fjår-

styrk eptir sinn dag.

9) s. d., opib bréf, er logleibir å lslandi log 30.

Juni 1850, um åvisanir embættislauna, og [)esskonar,

sem og um borgun slikra launa fyrirfram.
r

A réttarbotum J>essum getur aljnngi séb, hversu

athugasemdir J>ær, ér }>ab hefir gjort um lagabob [)au,

er mi voru talin, hafa verib grandgæfilega ihugabar, og

hvernig sumum af lagabobum J>essum hefir eptir t)eim

verib breytt, nåkvæmar åkvorbub og aukin.

t>areb atyingi hefir råbib fra I>vi, ab loggilda å Is-

landi mi sem stendur log 5. April 1850, er leyfa lit-

lendum Gybingum ab eiga dvol hér i rikinu, hefir i })etta

skipti verib låtib vib svo biiib standa; en {mb er vili

^oy
3 ab log {)essi verbi å ny borin undir alj)ingi, svo

tab verbi aptur ihugab, hvort ekki beri ab logleiba J)au

A lslandi. «

'

AlJ)ingi hefir låtib i ljosi ålit sitt um jarbamatib å

Jslandi, er fram for årin 1849 og 1850. Verbur nu

*
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1855. borin undir J>ingi& uppåstunga um |)ab, hvernig måli

7. Juni. J)essu, sem landinu er svo mikils um varbandi, verbi

komib i lag.

Eptir athugasemdum aljnngis vib lagafrumvarp, er

undir |)ab var borib, um stofnun barnaskola i Reykjavik,

hefir l)urft ab få skyrslur hjå hlutabeigandi embættis-

monnum å lslandi, um yms atribi, er J)ingib benti å;

er J)vi mal Jjetta enn eigi svo å veg komib, ab nytt

lagafrumvarp um [mb efni verbi i Joetta skipti bortø undir

aljnngi.

H. Um {>egnlegar bænarskrår, er Vort triia al-

J)ingi hefir sent Oss, birtum Vér aljnngismonnum allra-

mildilegast:

1) Vibvikjandi ^egnlegum bænarskråm aljringis um

verzlunarfrelsi å lslandi, må skyrskota til laga 15. April-

månabar f. å., um siglingar og verzlun å lslandi, og

opins bréfs 19. Mai s. å., um |mb, ab fastakaupmenn å

lslandi megi sigla å abra stabi å landinu en hin log-

gildu kauptun; Jmrabauki er 4. Decbr. f. å. komin ut

auglysing um l>ab, hvernig få megi islenzk leibarbréf,

og 24. Marts }). å. auglysing um aukagjald fyrir sum

utanrikisskip, sem sigla til Islands.

2) Eptir J)vl, sem mi stendur å, hefir Oss ekki

litizt i {)etta skipti ab bera undir ålit. aljnngis, litaf

}>vi, sem fartø var fram å i bænarsltrå J>ess, frumvarp

til laga um stbbu Islands i rikinu. Ab obru leyti skal

standa vib }>ab, sem åkvebib er i allrahæstri auglysingu

12. Mai 1852, ab eigi skal gjora neina breytingu å stobu

Islands I rikinu, nema lagafrumvarp um J)ab efni åbur

sé borib undir ålit alj)ingis. En fulltriii Vor å alj>ingi

mun skyra {)inginu greinilegar frå åstæbum J>eim, er

einkum rebu, J)å er hin einstoku atii&i i bænarskrå al-

l)ingis voru ihugub.

3) Eptir bænarskrå al[)ingis verbur nii borib undir

ålit J)ess frumvarp Jil tilskipunar um breytingu å til—

skipun 8. Marts 1843, vibvikjandi kosningunum til al-

J)ingis.
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4) Aljiingi hefir be&ib um, ab log \>a.u, sem her- 1855.

eptir verba sett a Islandi, verbi einiingis a islenzku 7. Juni.

mali, og stabfest meb undirskript Vorri og svo råbgjafa

J)ess, er Vér felum å hendur stjorn hinna islenzku niåla.

getum eigi orbib vib J)essari bæn aljringis; eru enn
til [>ess l^ær hinar somu åstæbur, sem åbur hafa verib

til tålmunar, ab })au tilmæli ^ingsins, sem fyr hafa

venb fram borin i lika stefnu fleirum sinnnm, yrbu til

greina tekin; auk J)ess gjorir bænarskra sti, sem hér

ræbir um, råb fyrir [)vi, ab breytt verbi tilhogun J)eirri,

er til |>essa hefir ått ser stab å mebferb hinna islenzku

^ala i stjornarråbunum, en petta getur nu ekki orbib.

j^ar seirf J)ingib enn fremur hefir farib fram å J)ab, ab

log
J)au, er eptirleibis verba sett a Islandi, séu einiingis

8efin ut å Islenzku, J>a getur {)etta J^vi sibur komib til

mala, sem }>ab, ekki ab eins J)egar litib er til hinna

donsku J)egna Vorra, sem å islandi eru, heldur einnig

tø hsestaréttar, sem er æbsti domstoll i islenzkum doms-

Aaluin, og råbgjafanna, er hafa æbsta lirskurbarvald i

3slenzkum stjornarmålum, er naubsynlegt, ab Iogin fram-
Vegis komi ut einnig å donsku måli. |>ar å måti hofum

allramildilegast åkvebib, ab hin islenzka litlegging
*aga ^eirra, er eptirleibis verba sett å Islandi, verbi

stabfest af manni, er Vér veitum vald til l>ess, og er
su s^sla mi sem stendur falin å hendur forstobumanni
hinnar islenzku stjornardeildar, etazråbi Stephensen.

5) Eptir J)egnlegri bænarskra aljringis um sveita-
stJorn a Islandi, verbur mi frumvarp um }mb efni borib
Undir J)ingi .

6) f>ar sem |>ingib hefir farib })vi fram i jjegnlegri

bænarskra, ab banki verbi stofnabur å Islandi, \>i getum
Ver ekki orbib vib bæn J)essari eins og målib mi er i

garbinn gjort, og munum Vér Iåta fulltrua Vom skyra

Nginu betur fra astæbunum til J)ess.

7) Utaf J>egnlegri bænarskra aljringis um, ab breyting
yerbi gjort a tilskipun 20. Juni 1849 um veibi å Islandi,
er 22. Marts

J).
å. komib lit opib bréf um bann gegn
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1855, byssu-skotum å sel å Breibafirbi. En [)ar sem {ringib

Juni. ennfremur hafbi bebib um, ab slikt bann gegn skotum

å sel væri låtib nå yfir allt jmb svib, sem er fyrir innan

linuna fra Ondverbarnesi beint å Skipaskagatå å Akra-

nesi, hefir ekki J)6tt næg åstæba til ab veita})eirri bæn

åheyrslu.

8) f>ar sem aljnngi hefir bebib um, ab stofnabur

væri biinabarskoli å Islandi,
J)å hofum Ver eigi getab

fallizt å, ab }>etta væri gjort å }mnn hått, sem stiingib

er uppå i bænarskrånni; en [)6 eigi })urfi ab buast vib

neinum styrk til sliks fyrirtækis ur rikissjobnum, må

aljnngi treysta J>vi, ab stjornin å annan hått, er vib å,

styrki Jmb, ef })ab kynni ab komast å fyrir vibleitni

einstakra manna, og stofnunin fengi l>ab skipulag og

stjorn, sem vel hagar.

9) Oss hefir ekki J)6tt åstæba til ab veita åheyrslu

bænarskrå al{nngis um breytingu å [>vi, hvernig tekinn

er gjaftollur i Gullbringu-syslu og Reykjavikur logdæmi.

, 10) |>ar sem aljnngi hefir bebib um, ab frumvarp

til laga um breyting å hiisstjornarlogum å Islandi, svo

fljott sem verba må, verbi samib og borib undir jnngib,

N {)å hefir J)etta ekki orbib gjort i Jjetta skipti, [m t>ab

mål J>arf talsverban undirbuning. En stjornin mun fram-

vegis låta ser vera annt um, ab })essu måli verbi fram-

gengt.
r'- :

-
f

•

i ||t
'

:

;

11) Atøingi hefir i t>egnlegri bænarskrå farib t>ess

å flot, ab reikningar prentsmibju Islands verbi nåkvæm-

lega rannsakabir, og stjorn hennar breytt, og fleira

J)esskonar. En ekki hefir mi sem stendur [)6tt åstæba

til ab breyta neinu i abferb {>eirri, sem nu er vib hofb

um stjorn prentsmibjunnar, J>ar sem forstjora hennar

eru falm å hendur (311 framkvæmdarstorf vib hana, svo

og ab halda reikninga hennar, hvorttveggja undir um*

sj6n stiptsyfirvaldanna; reikningarnir eru siban endur-

skobabir i hinni islenzku stjornardeild, og lagbur J>ar å

J)å lirskurbur. Eigi hefir mi heldur J)6tt åstæba til ab

åkveba neitt um |)ab, hvort selja skuli prentsmibjuna
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eba ekki, eba um [)au skilyrbi, sem setja skyldi, ef hiin

yroi seld, eba um j)af), hveruig verja skyldi J)vi fé, er

tengist fyrir hana. * Ab obru leyti mun stjornin einnig

framvegis hafa gætur a, hvort hagfelldast muni ab prent-

sniibjan sé aljyjobleg eign, eins og hingabtil, eba hvort

i'aolegt sé ab reyna ab selja hana.

Til staofestingar urskurbum Vorum, [)eim er mi

hefir verib um getib, hofum Ver sent Ybur [>essa aug-

lysing Vora, og heitum Voru triia aljnngi hylli Vorri og

konunglegri mildi. — Gefib i holl Vorri Fribriksborg,

dag Juni-månabar 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til den kongl. s

Commissarius ved Althinget, Amtmand Påll Mel-

sted, ang. Behandlingsmaaden af private An-

dragender i Althinget m. v. Khavn den 8. Juni
N

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 400. - Tibindi fra al-

Dfogi l'slendinga 1855, S. 13— 15 5 Tib. um stj6rnarmål. Islands

l> 97-98, jevnf. Ny Félagsr. XVIII, S. 10-31.

Ved at afgive Betænkning angaaende Althingets

a'lerund. Petition om en Omordning af Stiftsbogtryk-

keriets Bestyrelse m. m., har Hr. Amtmanden i be-

hagelig Skrivelse af 6. Mai f. A. fremsat en Bemærk-
n,ngj der vel nærmest er foranlediget ved den Form,

hvorunder den ommeldte Sag er forhandlet, men som

°gsaa ligemeget gjelder Behandlingen af de ovrige pri-

vate Andragender, som i sidstafvigte Samling af Al-

thinget have givet Anledning til, at Petitioner ere ind-

givne af samme, nemlig at Behandlingen af denne Sag
ikke er foranlediget ved et skriftligt Andragende fra

et af Thingets Medlemmer, saaledes som det udtrykkelig

er foreskrevet i For. 8. Marts 1843 § 62, men derimod

ved flere til Thinget indgivne Andragender eller Adresser

fra forskjellige Valgdistrikter i Landet, der efter dertil

given Anledning fra Præsidenten ere i dette, som i andre

lignende Tilfælde, blevne optagne af en Althingsmand,

Juni.
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1855. uden at dog denne senere har indgivet noget særligt

8. Juni. skriftligt Andragende.

Da Ministeriet med Hr. Amtmanden maa være

enigt i, at den paapegede Fremgangsmaade hverken er

stemmende med Althingsforordningens Forskrifter eller

i og for sig hensigtsmæssig, idet man saaledes ikke

har noget fast Grundlag for Sagens Behandling, lige*

som det har viist sig, at det, da de om den samme
' Gjenstand indgivne Petitioner kunne være af meget

forskjelligt Indhold, ofte er meget vanskeligt at bringe

noget Heelt ud af samme, maa jeg ansee det rettest,

at soge at forebygge, at en lignende Fremgangsmaade,

ved oftere at benyttes, skulde vinde Hævd for Frem-

tiden, og jeg skulde derfor tjenstl. have Hr. Amtmanden

anmodet om, behageligen at ville gjore Althinget op-

mærksom paa det Urigtige i den heromhandlede Frem-

gangsmaade, saafremt lignende Tilfælde vilde indtræffe

under dets nu forestaaende Samling, hvorved en Gjen-

tagelse af samme formodentlig vil blive forebygget,

ligesom Feilen maa antages at vilde være bleven tid-

ligere rettet, saafremt Thinget under dets forrige Samling

var bleven gjort opmærksom paa dette Punkt, hvorimod

der, saafremt Thinget mod Forventning skulde ville

fastholde den ommeldte urigtige Fremgangsmaade, ikke

bor tilstedes nogen Sags videre Fremme i en mpd Al-

thingsforordningen stridende Form.

I Forbindelse hermed skulde jeg ikke undlade

tjenstl. at meddele, at Ministeriets Opmærksomhed er

bleven henledet paa, at der med Hensyn til flere Sager,

der have været forelagte det sidst afholdte Althing til

Betænkning, er brugt den Fremgangsmaade, at Thingets

Ændringsforslag til den islandske Oversættelse af de

vedkommende Lovbud, hvilke Ændringsforslag selv-

følgelig have været affattede i det islandske Sprog, ere

optagne i det samme Sprog i den af Præsidenten veri-

ficerede danske Oversættelse af Althingets Betænkninger,

som ifolge Althingsanordningens § 43 indsendes til

^2* ^-4c li kV' - % ^ *

• • « /* * •
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Indenrigsministeriet. Denne Fremgangsmaade, der af- 1855.

viger fra den tidligere Praxis, efter hvilken ogsaa Æn-
dringsforslagene bleve oversatte paa Dansk, har, saavidt

vides, sin Grund deri, at der i sin Tid har været klaget

over, at de fra Islandsk oversatte Ændringsforslag ikke

altid passede til den oprindelige danske Text, og man
har saaledes foretrukket, for at undgaae Forvirring, at

gjengive Ændringsforslagene alene i det islandske Sprog,

og saaledes overlade til den, som redigerede det ende-

lige Lovbud paa Dansk, at oversætte Ændringsforslagene

saaledes, at de kunne passe til den danske Text. Imid-

lertid medforer denne Fremgangsmaade den Ulempe,

at vedkommende Minister, som ikke kan antages at

være det islandske Sprog mægtig, har Vanskelighed

ved at forstaae de af Althinget afgivne Betænkninger,

og jeg skulde derfor tjenstl. have Hr. Amtmanden an-

modet om, for Fremtiden behageligen at ville drage

Omsorg for, at der gives en saadaii Oversættelse paa

Dansk ogsaa af de af Thinget stillede Ændringsforslag,

som passe til den danske Text, hvilke til den Ende

af Dem vil være at meddele Althingets Præsident, som

har at sorge for Betænkningens rigtige og fuldstændige

Oversættelse. — Indenrigsministeriet den 8. Juni 1855.

Justitsministeriets Skrivelse til den konge! . 9. Juni.

Commissarius ved Althinget, Amtmand Påll Mel-

sted, ang. Udarbeidelsen af et Udkast til en ny

Tyendelov for Island. Khavn den 9. Juni 1855.

— Isl. Copieb. 1855, Nr. 401. Islandsk: Tffi. um stj6rnar-

målefni Islands I, 99 (um husstjérnarlb'gin).

Af den allerh. Bekjendtgjorelse til Althinget, an-

gaaende Resultaterne af de under dets Mode i Aaret

1853 afgivne allerunderd. Betænkninger og (ivrige An-

dragender, vil Hr. Amtmanden erfare, at Ministeriet

ikke har seet sig istand til efter Althingets Begjæring

V
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1855. at forelægge samme et Udkast til en ny Tyendelov for

Juni. Island i indeværende Aar, men at denne Sags Fremme

fremdeles vil være Gjenstand for Regjeringens Opmærk-

somhed. I den allerund. Forestilling, som af Ministeriet

blev nedlagt i Anledning af Althingets Petition, og

hvoraf Gjenpart vedlægges til behagelig Afbenyttelse,

er nemlig den Anskuelse udviklet, at det vil være hen-

sigtsmæssigt, at Grundlaget for en saadan Lovgivning

udgaaer fra Island, og i Overeensstemmelse hermed har

man sogt at paavise, hvorledes Sagen vilde kunne frem-

mes videre. Det behagede derefter Hs. M. Kongen ved

allerh. Resolution af 9. f. M. allernaad. at bemyndige

Justitsministeriet til at overdrage til den kgl. Commis-

sarius ved Althinget, at see den ; heromhandlede Sag

fremmet paa en af de af Ministeriet paapegede Maader,

og i Henhold til den saaledes givne Bemyndigelse skulde

jeg derfor have Hr. Amtmanden anmodet om, saafremt

der efter det Althinget derom forelagte Forslag maatte

blive nedsat en Commission til Matrikulsagens videre

Fremme, og De maatte finde sammes Medlemmer skik-

kede til tillige at overtage det Hverv, at udarbeide et

Udkast til en ny Tyendelov for Island, da at tillægge

dem Ordre til at overtage Udarbeidelsen af samme,

forsaavidt dertil maatte levnes dem Tid fra deres Arbeide

ved Matrikulsagens Behandling. For det Tilfælde, at

en saadan Commission, imod Forventning, ikke skulde

blive nedsat, eller muligen ikke skulde kunne overtage

det heromhandlede Hverv, maatte jeg derhos have Dem
anmodet om at formaae nogle dertil skikkede Mænd til

at paatage sig samme, i hvilken Henseende de For-

arbeider denne Sag betræffende, som findes her i Mini-

steriet, herved fremsendes til Afbenyttelse, hvorhos jeg

i ethvert Tilfælde imodeseer nærmere Indberetning om,

hvad der af Dem i den heromhandlede Anledning er

foranstaltet. — Justitsministeriet den 9. Juni 1855.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1855.

°g Biskoppen over Island, ang. Stiftsbogtrykke-

nets Bestyrelsesmaade, Regnskabsvæsen m. v.

Khavn den 9. Juni 1855. — isl. Copieb. i855,Nr. 402.

Islandsk: Tfo. ura stjérnarmålefni Islands I, 100—101.

Af den allerh. Bekjendtgjorelse til Althinget, an-

gaaende Resultaterne af de under dets Mode i Aaret

1853 afgivne allerund. Betænkninger og ovrige indgivne

Andragender, vil Hr. Stiftamtmanden og D. Hoiærv.

behagel. erfare, at det i Anledning af bemeldte Things

allerund. Petition om, at Regnskaberne for Stiftsbog-

trykkeriet maae blive noiere gjennemgaaede, og at Bog-

trykkeriets Bestyrelse maa blive forandret m. v., allern.

er tilkjendegivet samme, at der ikke er fundet Anledning

til at foretage nogen Forandring i den Maade, hvorpaa

Bogtrykkeriet nu bestyres. Ved allerund. at foredrage

Hs. M. Kongen denne Sag fandt Ministeriet imidlertid

Anledning til at henlede Hs. Majestæts Opmærksomhed

Paa et Par Punkter i Althingets Petition, med Hensyn

til hvilke Forandring i den hidtil brugte Fremgangs-

made maatte ansees onskelig. Naar Thinget navnlig

blandt Andet havde andraget paa, at Indholdet af Bog-

trykkeriets Regnskaber siden 1844 maatte blive trykte

i de islandske Blade saa snart muligt, og Bogtrykkeriets

Regnskab ligeledes for Fremtiden ved hvert Aars Ud-

gang, samt at Stiftsøvrigheden maatte blive ganske

fritaget for at bestemme, hvad der maa eller skal trykkes,

ttied Undtagelse af saadanne gudelige Boger, af hvilke

Biskoppen skal sorge for at der altid haves et tilstræk-

keligt Antal, da var der vel med Hensyn til det først-

nævnte Punkt, nemlig Regnskabernes Offentliggørelse,

fra Ministeriets Side Intet at erindre imod, at disse

saavel for det afyigte Regnskabsaar som for Fremtiden

i en nogenlunde fuldstændig Extrakt bringes til offentlig

Kundskab, efter at de ere reviderede og endelig deci-

XVI, B. 16
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1855. derede, men der skjonnedes ikke at være tilstrækkelig

9. Juni. Anledning til at opfylde Althingets Begjæring med Hen-

syn til de alt afgjorte Regnskaber, idet nemlig en saadan

Offentliggjorelse hverken vil være til nogen Nytte eller

engang synes nu at kunne have nogen Interesse, medens

det paa den anden Side ikke turde være uden Betænke-

lighed, om disse forlængst afgjorte Regnskaber nu skulde

blive gjorte til Gjenstand for offentlig Discussion, i hvilken

Henseende man navnJigen fremhævede den Fortrædigelse,

som derved kunde afstedkommes for de tidligere Be-

styrere, der mulig nu efter saa lang Tids Forlob ikke

længere ere i Besiddelse af de Oplysninger, som ville

være nodvendige til at imodegaae eventuelle Angreb. -

Med Hensyn til det andet ovenfor nævnte Punkt, nemlig

at Stiftsovrigheden maatte blive fritagen for at be-

stemme, hvad der skal trykkes, med Undtagelse af

gudelige Boger, da maatte Ministeriet holde for, at det

Offentlige, saalænge Bogtrykkeriet bestyres som offent-

ligt Institut, bor vaage over og paasee, at kun saa-

danne Boger trykkes, som kunne ansees for gode og

nyttige, ligesom det var den væsentligste og mest be-

grundede Anke, som blev fort over Bogtrykkeriets

Bestyrelse, medens samme var bortforpagtet, at man

trykkede mange slette Boger, fordi disse betalte sig,

og at dette Tilsyn derfor maa fores af Stiftsovrigheden

og ikke af Faktoren, der ikke kan antages at være i

Besiddelse af den dertil fornodne videnskabelige Dan-

nelse, hvorimod det vel kunde være hensigtsmæssigt,

at det paalægges Faktoren i saa Henseende at gjore

Forslag til Stiftsovrigheden.

Idet jeg ikke har villet undlade at meddele Hr.

Stiftamtmanden og D. Hoiærv. Forestaaende til behagel.

Efterretning, skulde jeg, i Henhold til hvad der saa-

ledes er udviklet, tjenstl. have Dem anmodet om, be-

hagel. at ville drage Omsorg for, at Stiftsbogtrykkeriets

Regnskab for det afvigte Regnskabsaar offentliggjores

ved Trykken, saasnart samme er revideret og endelig
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decideret, i en nogenlunde fuldstændig Extrakt, led-

saget af en Oversigt, der viser, hvorledes Bogtrykkeriets

Status stiller sig ved Regnskabsaarets Slutning, hvilken

Fremgangsmaade derefter ligeledes for Fremtiden bliver

at iagttage med Hensyn til Regnskaberne for de folgende

Aar, hvorhos De behagelig vilde paalægge den af Dem
antagne Faktor i ethvert Tilfælde, hvor der bliver

Sporgsmaal om et Skrifts Trykning, at indkomme med mo-
tiveret Forslag desangaaende, forend Sagen afDem ende-

Ugen afgjores. — Justitsministeriet den 9. Juni 1855 *.

Indenrigsministeriets Skrivelse til den kongl. 9. Juni

Commissarius ved Althinget i Island, Amtmand
Pal] Melsted, angaaende de Althinget forelagte

Lovudkast. Khavn den 9. Juni 1855. — hi.Co-

Pieb. 1855, Nr. 403.

Ved at tilstille Hr. Amtmanden som kgl. Commis-

sariusved det i næste Maaned i Reykjavik sammentrædende

Althing et Antal Exemplarer af den allern. udfærdigede

^skjendtgjorelse til Althinget, angaaende Resultaterne

a^ de under dets Mode i Aaret 1853 afgivne allerund.

Betænkninger og (ivrige indgivne Andragender, undlader

J eg ikke til Forelæggelse for bemeldte Althing tillige

at fremsende:

1) Et Antal Exemplarer af Udkast til en Forord-

ning angaaende Forandring i Forordn, af 8. Marts 1843

°ni Valgene til Althinget, med tilhorende Motiver, samt

den danske Text til bemeldte Lovudkast og Motiver 2
.

J s. D. Skrivelse fra Justitsministeriet til den kgl. Commis-

sarius ved Althinget, Amtmand Påll Melsted, hvormed

ham tilstilles Gjenpart af Ministeriets Forestilling angaaende

den kgl. Bekjendtgjorelse til Althinget {7. Juni) og lige-

ledes en. Afskrift af den ovenanførte Skrivelse til Stift-

amtmanden og Biskoppen over Island. Isl. Copieb. sst.

C 1855, Nr. 402).

) Prumvarp til tilskipunar um breytmg å tilskipun 8. Marts

man. 1843, vi&vi'kjandi kosnmgunum til aljungis. Særskilt

16*
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1855. 2) Et Antal Exemplarer af Udkast til en Commu-

9. Juni. nalanordning for Island med tilhorende Motiver, samt

den danske Text til Lovudkast og Motiver *.

3) Et Antal Exemplarer af et gjennem Indenrigs-

ministeriet udarbeidet Forslag til Matrikulsagens videre

Fremme paa Island, tilligemed den danske Text til be-

meldte Forslag, saavel som samtlige Taxationsproto-

koller og Aktstykker Matrikulsagen vedkommende 2
.

4) Et Antal Exemplarer af Udkast til en Plakat

angaaende Udredelsen af de til Iværksættelsen af Loven

af 15. April 1854 om Skibsfart og Handel paa Island

fornodne Udgifter med tilhorende Motiver, samt den

danske Text 8
.

5) Et Antal Exemplarer af Udkast til en Plakat

angaaende Oprettelsen af en Bygningscommission paa

Ofjords Handelsted, med tilhorende Motiver, samt den

danske Text 4
.

Aftryk af Udkastet med Motiver paa Islandsk, 14 Sider i

8". Tit. fra atøingi l'slend. 1844, Vi&b. A, S. 31-43.-

Paa Dansk med Motiver i Depart. Tid. 1855, S. 857-

868^ For. 6. Januar 1857.

') Frumvarp til tilskipunar um sveitastj6rn å Islandi. S* *"

skilt Aftryk af Udkastet med Motiver paa Islandsk,

30 Sider i 8". Ti'b. fra alfingi Islendmga 1855, Vi&b. A >

S. 3—30. — Paa Dansk med Motiver i Depart. Tid. 1855,

S. 713-723. 745—752. 830-839.
2

) Uppåstunga um f>a&, hvernig lagfæra megi jar&amatib a

islandi. Særskilt Aftryk paa Islandsk, trykt hos Schultz

12 Sider i 8™. - Tib. fra alfungi Islend. 1855, Vibb.

S. 56—65. Paa Dansk: Forslag til Matrikelsagens ¥rern&e

(Indenrigsmin.) i Depart. Tid. 1855, S. 940-949.
3
) Frumvarp til opins bréfs, um f>a&, hvernig greioa sk«

kostnab [>ann, er f>arf til ab framfylgja ltfgum 15. Apr1

^
man. 1854, um siglmgar og verzlun å Islandi. Sær6

Aftryk af Udkastet med Motiver paa Islandsk, trykt h *

Schultz, 8 Sider i 8". Tib. fra alfrfngi Islendinga 1& >

Vibb. A, S. 44-49. Paa Dansk med Motiver i Depa* '

Tid. 1855, S. 826-830. - Plak. 24. Novbr. 1856.

4

) Frumvarp til opins bréfs, um ab stofna bygginganefnd
*

verzlunarstabnum Akureyri. Særskilt Aftryk af Udkas
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Endvidere lader jeg medfolge en Extrakt af den 1855.

af Indenrigsministeriet i Anledning af Althingets Peti- J^toi
tion angaaende Ordningen af Islands forfatningsmæssige

Stilling i Monarchiet nedlagte allerunderd. Forestilling,

for at sammes Indhold i Medhold af den ovennævnte

allerh. Bekjendtgjorelse kan blive Althinget meddeelt,

saavel som en Gjenpart af Ministeriets allerund. Fore-

stilling angaaende Althingets Petition om Oprettelsen

af et Bank-Institut i Island, for at Althinget, ifolge

allerhoistbemeldte Bekjendtgjorelse, gjennem Dem som

Commissarius kan blive meddeelt fornoden Besked i

Overeensstemmelse dermed.

Slutteligen undlader jeg ikke at tilstille Hr. Amt-

manden Gjenpart af den af Ministeriet nedlagte aller-

underd. Forestilling angaaende det ovennævnte her-

gennem udarbeidede Forslag til Matrikulsagens videre

Fremme. Hr. Amtmanden vil deraf blandt Andet er-

fare, at Finantsministeriet vel i det Hele har tiltraadt

det nævnte Forslag, men dog tillige gjort opmærksom

Paa en anden, fra den af Indenrigsministeriet fremsatte

afvigende Fremgangsmaade, som muligen kunde an-

endes ved Udforeisen af Berigtigelsen af de foretagne

J°rdtaxationer paa Island. Som i Forestillingen anfort,

har Indenrigsministeriet ikke Noget imod, at Hr. Amt-

manden under denne Sags Forhandling paa Althinget

gjor dette bekjendt med det saaledes af Finantsmini-

steren fremsatte Forslag, forsaavidt De dertil maatte

finde Anledning, men i saa Fald maatte der da tillige

leddeles Thinget de af Indenrigsministeriet forte Mod-

grunde, der, efter sammes Formening, vare af en saa-

dan Vægt, at dette Ministerium ikke kunde tiltræde

^meldte Forslag. — Indenrigsministeriet den 9. Juni •

-
• :

• /^'.vlv

med Motiver paa Islandsk, trykt hos Schultz, 10 Sider i

8". Tft. fra alfrfngi fslendmga 1855, Vibb. A, S. 50-55.

Paa Dansk med Motiver i Dep. Tid. 1855, S. 875-880.

Hak. 6. Januar 1857.
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1855. Justitsministeriets Skrivelse til den kongelige

Commissa'rius ved Althinget i Island, Amtmand

Påll Melsted, ang. Forelæggelse for Althinget af

de almindelige Love for Danmark i Aarene 1853—
1854. Khavn den 9. Juni 1855. — isi. Copiebog

1855, Nr. 406. — Islandsk: Ti'o. um stj6rnarmål. Islands,

I, 101-103. Jevnf. Tioindi fra al|>i'ngi Islend. 1855, S. 46,

519-523, 557-559, 772-774; og 1857, S. 55, 910-912.

Ved i Henhold til allerh. Resolution af 10. Novbr.

1843 hoslagt at tilstille Hr. Amtmanden, som kongl.

Commissarius ved Althinget, Exemplarer af samtlige i

Aarene 1853 og 1854 for Danmark udkomne alminde-

lige Love, for at Althingets Betænkning kan blive ind-

hentet om, hvorvidt nogen af disse Love maatte egne

sig til Udvidelse til Island, undlader jeg ikke at be-

mærke, at ligesom de i bemeldte Tidsrum udkomne

Traktater og Conventioner, der ere afsluttede med frem-

mede Stater, ere gjeldende paa Island uden at nogen

særlig Udvidelse er nodvendig, saaledes maa det Samme

antages at være Tilfældet med flere i fornævnte Tids-

rum emanerede Love, paa Grund af deres almindelige

Indhold, navnligen Thronfolgeloven af 31. Juli 1853,

Loven af 7. Januar 1853 og 8. Decbr. s. A. om den

svævende Statsgjæld, Bekjendtgj oreise 21. Oktbr. s. A.

om deserterede engelske Sofolk, og de forskjellige i

Aaret 1854 om Myntvæsenet udkomne Love, og ere

disse Love, saavel som Forordn. 26. Juli 1854, derfor

i sin Tid blevne opsendte til Island til Publikation.

Af de i fornævnte Biennium udkomne almindelige Love,

der ikke gjelde paa Island, uden at de dertil specielt

udvides, skjonner Ministeriet ikke at der kan være

Sporgsmaal om andre, end muligen Lov af 3. Marts

1854 angaaende Forandring i Straffebestemmelserne i

Forordn. 5. Septbr. 1794 om Qvaksalveri, forsaavidt

denne Forordning iovrigt antages at være gjeldende paa

Island, og jeg skulde derfor tjenstl. have Hr. Amt-

manden anmodet om, at ville specielt henlede Althingets
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Opmærksomhed paa bemeldte Lov, idet jeg tilfoier, at 1855.

det forovrigt er en Selvfolge, at det maa staae Thinget 9. Juni.

frit for at tage under Overveielse, ora nogen anden af

de medfølgende almindelige Love maatte egne sig til

Udvidelse til Island med eller uden Modifikation.

Da endeligen Loven af 5. April 1850 1 om frem-

mede Joders Adgang til at opholde sig her i Riget,

ifolge Hs. Majestæts derom i den allernaad. Bekjendt-

gj oreise af 7. d. M. tilkjendegivne Villie, vil være at

forelægge Althinget paany, for at Sporgsmaalet om

dette Lovbuds Udvidelse til Island kan blive taget under

fornyet Overveielse, fremsendes herved nogle Exem-

plarer af nysnævnte Lov, idet jeg ikke undlader at til—

foie, at det kunde være saa meget mere onskeligt, at

denne Lov, i alt Fald med nogen Modifikation, kunde

blive udvidet til Island, som det af Althingets For-

handlinger fremgaaer, at der sammesteds har viist sig

Meningsforskjel om, hvorvidt mosaiske Troesbekj endere,

efter den hidtil gjeldende Lovgivning, kunne

nedsætte sig i Island. Ligesom Adgang hertil imidlertid

synes at være hjemlet dem allerede ved For. 13. Juni

1787 II, §§ 4 og 10, saaledes skulde Ministeriet ogsaa

ansee det for rettest, at den i Grundloven udtalte Grund-

sætning, at forskjellig Tro ikke bor fremkalde Adskil-

lelse i borgerlige Rettigheder, ogsaa forsaavidt kommer
tøl Anvendelse med Hensyn til Island, hvor den mulig

ogsaa vil kunne faae en storre Betydning efter at Han-
delen nu er bleven aabnet for fremmede Nationer. Det
er derhos bekjendt, at der blandt Joderne findes

særdeles dygtige og driftige Kjobmænd, og det har
vnst sig, at den Fordom, som man paa nogle Steder,

f« Ex. i Norge, i meget lang Tid har næret imod dem,

tilsidst har maattet vige for den rigtigere Anskuelse,

at Joderne i Almindelighed ere nyttige, vindskibelige

°g fredelige Borgere.

') see Plak. 6. Januar 1857.
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1855. Hvad Island angaaer, er den Fordom, som man

^j^r endnu synes der at nære imod dem, saa meget mere

paafaldende, som det hidtil ingenlunde er uden Exem-

pel, at herværende jodiske Handelshuse have drevet

Handel pa£ Island ved dertil antagne Faktorer, men

naar dette ikke har kunnet nægtes dem, vilde det være

lidet naturligt at nægte dem Adgang til selv at bosætte

dem i Island, da det dog i Almindelighed ansees mere

fordeelagtigt for Landet, at de Handlende selv have

stadigt Ophold sammesteds, end at de lade deres Handel

drive ved deres Faktorer.

lovrigt turde det vel være hensigtsmæssigst, at den

omhandlede Lov, som nærmest er foranlediget ved de

Indskrænkninger, som efter den tidligere danske Lovgiv-

ning, navnligen Anordning 29. Marts 1814 §§ 19 og 20,

fandt Sted i Henseende til fremmede Joders Adgang

til at tage Ophold her i Landet, blev ved dens Ud-

videlse til Island saaledes modificeret, at den kom til

at passe til Forholdene sammesteds, og navnligen at

den maatte omfatte ikke blot fremmede, men tillige

indenlandske eller danske Joder, saaledes som ogsaa

var antydet af den i Aaret 1853 i Sagen om bemeldte

Lovs Udvidelse til Island paa Althinget nedsatte Co-

mitée. — Justitsministeriet den 9. Juni 1855.

n. Juni. Bekjendtgj oreise for Hertugdommet Holstein,

ang. Erhvervelsen af islandske Sopas. Khavn den

11. Juni 1855. — Gesetz- u. Ministerial-Blatt f. 1855,

15. Stiick, S. 139. Rubrum. i Algreen-Ussings Saml. afLove

og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855, S. 250.

sée Indenrm. Bekjendtg. 4. Decbr. 1854.

13. Juni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Finansmini-

steriet, angaaende de forrige Degne-Indtægter ved

Reynistad Kloster. Khavn den 13. Juni 1855
1

.
—

l

) jevnf. Cultusmin. Skriv. 29. August 1855.
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!sl. Copieb. 1855, Nr. 407. — Islandsk: Tffi. um stj6rnar- 1855.
malefni Islands I, 103-106.

15$. Juni.

Ved For. 21. Marts 1575 for Island blev det befalet,^^^^
at der ved ethvert af de fire Klostere i forrige Holum Stift

paa Nordlandet, nemlig Thingore, Modruvalla, Munka-
thveraa og Reynestad Klostre, skulde holdes en Degn,

hvis Underholdning Klosterholderne havde at udrede af

Klostergodsernes aarlige Indtægter, oprindelig saaledes,

at der skulde tillægges Degnen fri Kost, Klæder, Kam-
mer med Seng, Lys og skikkelig Opvartning udi Reen-

lighed, samt 12 Alen Vadmel. Senere blev imidlertid

Bibeholdelsen af Degnene erkjendt for uhensigtsmæssig,

og ved Reskript af 20. Juni 1766 blev tvende Degnes

Underholdning, nemlig Degneindtægterne af Skrede og

Munkathveraa Klostre, henlagt til Limning af tvende

Fjerdingschirurger paa Island; men, da Lægerne havde

Vanskelighed ved at faae den dem tillagte aarlige Lon-

ning betalt af Klostrenes Forpagtere, blev det ved kgl.

Resol. af 21. April 1777 bestemt, at den dem tillagte

Indkomst skulde udtælles af Landfogden paa Island,

imod at han skulde opkræve Degnepengene hos hvert

af de paagjeldende Klostres Forpagtere med 25 Rd.

48 Sk. Courant, som ved Pengeforandringen gik over

til 25 Rd. 48 Sk. Solv, Daler for Daler og Skilling

for Skilling. Efter at der dernæst ved kgl. Resol. af

17. Decbr. 1781 var oprettet en ny Lægepost i Vester-

Fjerdingen paa Island, og tillige bestemt, at dertil skulde

henlægges Degneindtægten fra det Degnekald, der maatte

blive forst ledigt, maa det antages, at Degnepengene

for Reynestad Klosters Vedkommende fra Aaret 1782,

da bemeldte Degnekald blev ledigt, uden nogensinde

senere at være blevet besat, ere indflydte i Jordebogs-

kassen, hvoraf Chirurgens Lon stedse er bleven udredet,

°g da samtlige af Medicinalvæsenet flydende Udgifter

mi ere overtagne af Statskassen, som oppebærer det

aarlige Provenu af de for sammes Regning forvaltede

Klostergodser, er speciel Forklaring om Anvendelsen



250 Indenrm. Skriv. ang. Degnepenge.

1855. af de omhandlede Degnepenge bortfalden. De to

13. Juni. andre Degnekald paa Nordlandet, nemlig Modruvalla

og Thingore Klostergods, bleve derimod forst ophævede

ved kgl. Resolution af 5. April 1837, og deres Ind-

tægter, 4 Hundreder paa Landsviis aarlig, tillagte de

vedkommende Sognepræster.

I det hoslagte, med den ligeledes vedlagte Er-

klæring fra Biskoppen over Island, til Ministeriet for

Kirke- og Underviisnings væsenet indkomne Andragende,

hvorover bemeldte Ministerium i ligeledes medfølgende

Skrivelse har begjært dette Ministeriums Yttringer, har

Sognepræst til Reynestad Klosterkirke i Skagafjords

Syssel, Olav Olavsen, anholdt om, at de Indtægter,

der have været henlagte til den tidligere ved bemeldte

Kirke værende Degn, maatte for Fremtiden tilfalde ham,

i Analogi med at Degneindtægterne af Modruvalla og

Thingore Klostergods i Aaret 1837 bleve henlagte til

Forbedring af vedkommende Klosterpræsters Kaar, idet

han har bemærket, at naar der fandtes tilstrækkelig

Anledning til at forbedre nysnævnte Præsters Kaar,

maa dette antages i en ikke mindre Grad at gjelde om

Klosterpræsten paa Reynestad, eftersom Indtægterne af

dette Kald i det Hele kuns udgjore omtrent 160 Rd. i

Penge, hvorfra dog for Tiden afgaaer Va til den i Kaldet

værende Eremitpræst, samt Landskyld ogLeie afGaarden

Hafsteinstadir, saa at Præstens beholdne Embedslon kan

for Tiden anslaaes til c. 70 Rd., foruden hvad der til-

falder ham for de saakaldte Extraværk, hvilket dog

neppe belober sig til mere end omtrent 15 Rd. aarlig.

Da det ommeldte Præstekald saaledes horer til de

allerringeste i Island, maa det vel findes naturligt, naar

Cultusministeriet har anseet det for særdeles onskeligt,

at der kunde tillægges samme en foroget Indtægt; men

jeg har dog, idet jeg hermed tjenstl. udbeder mig Fi-

nansministeriets Yttringer over Sagen behagel. med-

delte, troet at burde tilfoie, at den af Supplikanten

paaberaabte Analogi fra hvad der i Aaret 1837 fandt



Indenrm. Skriv. ang. Degnkpenge. 251

Sted med Hensyn til Degnekaldene paa Thingore og

Modruvalla Klostre, neppe kan ansees som bindende,

idet man vel dengang, til Fordeel for de paagjeldende

tvende Præstekald, renoncerede paa den Indtægt, som

Statskassen eller Medicinalvæsenet muligen kunde have

gjort Krav paa ved Degnekaldenes Inddragelse, men
som man ikke tidligere havde haft, medens Bevilgelsen

af det her Ansogte vilde medfore en aarlig Udgift for

Statskassen af imellem 60 og 80 Rd., hvilken i alt

Fald saaledes ikke vilde kunne tilstaaes, uden at Rigs-

dagens Samtykke dertil blev erhvervet ; men hertil kom-

mer endnu, at Bevilgelsen heraf tillige vilde have til

Folge, at lignende Andragender vilde indkomme ogsaa

fra Præsterne til Munkathveraa, Skrede, Thykkebai og

Kirkebai Klosterkirker, der ere i selvsamme Tilfælde

som nærværende Supplikant, dog med den Forskjel, at

disse Kald ere alle en heel Deel bedre aflagte. Det

sees ogsaa, at Rentekammeret, i Anledning af et lig-

nende Andragende fra Sognepræsten vedKirkebai Kloster-

kirke i Skaptafells Syssel inden Islands Sonder-Amt,

under 20. Juni 1840 har meddeelt det danske Cancelli,

at Kammeret, efter Omstændighederne og forFolgernes

Skyld, ikke saa sig istand til at samtykke i, at det

ommeldte ophævede Degnekalds Indtægter sogtes ud-

virkede Supplikanten eller Kirkebai Klosterkald, hvor-

efter bemeldte Andragende ved Skrivelse af 14. Juli

næstefter blev afslaaet.

Med Svaret udbedes Bilagene tilbagesendte. —
Indenrigsministeriet den 13. Juni 1855.

Love for Nord- og Oster-Amtets Bogtrykkeri. 15 Juni -

Akureyri 15. Juni 1855. - Vedtagne paa et paa Akur-

eyri den 15. Juni 1855 afholdfMb'de, uden dog hidtil, saavidt

vides, at have erholdt nogen Anerkjendelse eller Sanktion fra

det Offentliges Side, og uden at være fuldstændig traadte i

Kraft. - Norori IH, 75.
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1855. 1. Prentsmibjan å Akureyri skal vera almenn eign

15. Juni. Norbur- og Austuramts-biia, ab fråskildu einu hundrao-
~~~>^**~'

dala hlutabrefi, meb [>eim hætti, ab hver af hinum sex

syslum amtsins: Hiinavatns, Skagafj årbar, Eyjafjarbar,

jnngeyjar, Norburmiila og Suburmula sysla, eigi jafnan

J>att i lien ni.

2. Hun skal åvallt standa å Akureyri, ebur Odd-

eyri, verbi hun Ioggilt til kaupstabarstæbis, og må ekki

leigjast, seljast ebur flytjast burt af kaupstabarlobinni

an samj)ykkis allra hlutabeigenda.

3. Græbi prentsmibjan meira fé, en hun J>arf til

naubsynja sinna, tekur hver sysla jafnan hluta af f)eim

groba. En komist hun i féskort, eru buendur i Norbur-

og Austur-amtinu skyldir ab styrkja hana eptir [>orfum,

og greibir J)å hver sysla sjottung [>ess fjår.

4. Prentsmibjan skal standa undir umsjon stjornar-

nefndar; i henni skulu sjo manns. Nefnir hver sysla

til sjo menn, sendir siban kosningar sinar stjornarnefnd-

inni a undan almennum fundi, er hun åkvebur. Å [)eim

fundi skulu syslukosningar saman lesnar, og ræbur ^ar

afl atkvæba. Fåi tveir ebur fleiri jafnmorg atkvæbi,

skal aldur råba. Skorist einhver undan kosningu, skal

så tekinn, er næst hefir atkvæbi J)eim, er i nefnd voru

5. \ hverri syslu skal kjosa nefnd manna til ab-

stobar stjornarnefndinni; annast aljnngismabur hverrar

syslu kosningarnar, nema syslubiium virbist obruvisi

betur fara.

6. Bæbi stjornarnefndin og s^slunefndirnar skal

kjosa å åri hverju, og må kjosa upp aptur somu menn-

ina, meban {>eir taka kosmngum.

7. Stjornarnefndin skal hafa å hendi abalumsjon

og stjorn prentsniibjunnar; sjå um, ab hvorki vanti

prentara, pappir né annab, er prentsmibjan £arf meb,

og ab nog se til ab starfa, eptir [>vi sem unnt er; taki

bækur af obrum til prentunar, moti borgun i tækan tima,

ebur fullu vebi. Hun skal einnig litvega og semja vib
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tvo menn, annabhvort lir sinum flokki ebur utan- 1855.

nefndar, er henni j)ykja hætir til ab vera umsjonarmenn 15. Juni.

prentsmibjunnar. fessuni umbobsmonnum sinum skal

nefndin fela å hendur ab hafa daglega umsjon f>ess, ab

< prentun gångi reglulega og tilhlybilega fljott, og ab ekkert

tab vanti til prentsmibjunnar, er å Jmrf ab halda. Ab

obru leyti må og nefndin fela j^essum monnum alla

framkvæmd fyrir sina hond, en eptirlit skal hun hafa

meb gjorbum J)eirra, og åbyrgjast {)ær fyrir alj^bu, eins

og hennar eigin væru. po skal stjérnarnefndinni leyft,

ab fela J>essa umsjon ab eins einum manni, |}egar henni

Jrykir svo betur fara.

8. Stjornarnefndin må låta prenta bækur og timarit

å kostnab prentsmibjunnar; en gæta skal hun j)ess, ab

}>ab séu eimingis j)arflegar og froblegar bækur og rit-

gjorbir, sem likur eru til ab gångi lit.

9. Stjérnarnefndin skal kjésa formann og féhirbi

af sjalfri ser, j)6 skal henni leyft ab kj6sa féhirbi utan

nefhdar, ef svo lizt; en åbyrgb å fé prentsmibjunnar

skal hun })å 611 hafa i sameiningu.

10. Ekkert må nefndin afråba å fundum, nema

fleiri en helnringur nefndarmanna séu vibstaddir. Verbi

nefndarmenn ekki allir å eittsåttir, ræbur atkvæbafjoldi

ursliti måla; en séu atkvæbi jofn, ræbur atkvæbi for-

manns; en sé hann ekki vib, j)å atkvæbi J>ess, sem i

hvert skipti stjornar fundinum.

11. Stjornarnefndin skal årlega semja og låta prenta

sk^ra reikninga yfir tekjur og utgjold prentsmibjunnar;

somuleibis ågrip {>ess, er gjorist å hinum almenna fundi.

12. Syslunefndirnar skulu i ollu vera stj6rnar-

nefndinni til abstobar; annast solu å bokum J)eim, sem

freim eru sendar af stjérnarnefhdinni, og prentabar hafa

verib å kostnab prentsmibjunnar, en fåi fyrir jofn solu-

laun og abrir; })ær skulu Vera i utvegum um handrit,

og senda Jmu stjornarnefndinni, meb åliti sinu um {>au;

gefa stjérnarnefndinni athugasemdir um f>ab, er hun

oskar, ebur syslunefndunum {)ætti sjålfum betur fara i
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1855. stjorn og umsjå prentsmioju-målefnanna. Ao ocru leyti

J^P^T skal hverri syslunefnd heimilt, ao setja ser J>ær reglur,

er henni J)ykir vio eiga.

13. Stjornarnefndin skal halda gjoroabok, og rita

i bana allt, er henni [)ykir årioandi og åbrærir prent-

smiojuna. Gjoroabék [)essi skal vera undir vorzlum

forseta, åsamt ollum oorum skjolum prentsmiojunnar. —
Akureyri 15. Juni 1855.

15. Juni. Indenrigsministeriets Circulaire til Stiftamt-

manden over Island og Amtmændene sammesteds,

ang. Tillægs-Afgiftens Ophævelse for svenske og

norske Skibe. Khavn den 15. Juni 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 414—416. — Islandsk: Tftindi um
stj6rnarmålefni Islands I, 106.

Da den berværende svensk-norske Charge d'affaires

har godtgjort, at der nu er bleven indromm et det danske

Flag fuldstændig Berettigelse i Henseende til Told- og

Skibs-Afgifter i svenske og norske Havne, ville, i Hen-

bold til Ministeriets Bekjendtgjorelse af 24. Marts d. A.,

svenske og norske Skibe i islandske Havne være at

betragte som danske, saa at den i bemeldte Bekjendt-

gjorelse omhandlede Tillægs-Afgift af 2 Rd. pr. Com-

mercelæst ikke bor afkræves dem.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

(Amtmanden), i Forbindelse med Ministeriets Skrivelser

af 28. Marts og 19. April d. A., til behagelig Efter-

retning og fornoden Bekjendtgjorelse. — Indenrigsmini-

steriet den 15. Juni 1855.

15. Juni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. Convention med den svensk-

norske Regjering om islandske Skibes nationale

Behandling. Khavn den 15. Juni 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 418.



Indenrm. Skriv. ang. Tillægs-Afgift. 255

Efter at det i Skrivelse herfra af 5. d. M. var 1855.

yttret, at der, efter hvad der af Udenrigsministeriet var 15. Juni.

oplyst i behagelig Skrivelse af 24. f. M., ikke fra dette

Ministeriums Side vidstes Noget at erindre imod, at der

afsluttes en Overeenskomst med den svensk-norske Re-

giering, hvorefter svenske og norske Skibe fritoges for

Erlæggelsen af den ved Kundgjorelse af 24. Marts sidsti.

fastsatte Tillægs-Afgift, imod at den ved Traktaten af

2. Novbr. 1826 § 5 for Islands Vedkommende hjem-

lede Undtagelse fra den de danske Skibe i Sverriges og

Norges Havne i Almindelighed tilstaaede nationale Be-

handling bliver formelig ophævet, har bemeldte Mini-

sterium, næst at tiltræde den i fornævnte Skrivelse

fremsatte Anskuelse,, at Ophævelsen af den ommeldte

Traktats § 5 for Islands og eventualiter for Færoernes

Vedkommende rettest bor skee ved en særegen Con-

vention, i behagelig Skrivelse af 7. d. M. meddeelt, at

det er paatænkt at lade, om muligt, en saadan Con-

vention, foruden hvad der vedkommer Island og Færoerne,

tillige omfatte nogle Punkter betræffende de vestindiske

Colonier, med Hensyn til hvilke der forst maatte brev-

vexles med Finantsministeriet, men at den svensk-

norske Regjering særdeles vilde paaskjonne, om Sagen

kunde ordnes saa hurtigt som muligt, for at Skibe fra

Sverrig og Norge kunde, saafremt det maatte onskes

af vedkommende Undersaatter, sendes til Island imod

Erlæggelse af den lavere Afgift, og har velbemeldte

Ministerium derfor anmodet om, at der, forsaavidt der

ikke efter dette Ministeriums Formening maatte være

Noget til Hinder for, at Fritagelsen for den ommeldte

Tillægs-Afgift for svenske og norske Skibes Vedkom-
mende allerede strax træder i Kraft, maatte blive med-

deelt vedkommende Autoriteter den fornodne Instruk-

tion herfra, og Udenrigsministeriet blive herom under-

rettet.

I Svar herpaa undlader jeg ikke tjenstl. at med-
dele, at Ministeriet, i den Forudsætning, at de af Hs.
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1855. Majestæt Kongen af Sverrig og Norge, ifolge Udenrigs-

^"^^ ministeriets behagelige Skrivelse af 24. f. M., under

28. Marts og 8. Mai d. A. afgivne Resolutioner, an-

gaaende Ophævelsen af den ved Traktat 2. Novbr. 1826

§ 5 for Islands Vedkommende hjemlede Undtagelse,

ville blive communicerede samtlige vedkommende Au-

toriteter i Norge og Sverrig, og strax blive bragte til

Udforelse, saasnart den svensk-norske Regjering har

modtaget Underretning om, at svenske og norske Skibe

ere blevne fritagne for Erlæggelsen af den oftnævnte

Tillægs-Afgift, under D. D. har tilkjendegivet samtlige

herunder sorterende Autoriteter, at Tillægs-Afgiften for

Fremtiden ikke bor afkræves svenske og norske Skibe,

idet jeg tor forvente, at Udenrigsministeriet, i Over-

eensstemmelse hermed, ligeledes vil tilkjendegive ved-

kommende danske Consuler, som have islandske Sopas,

at udlevere det i saa Henseende Fornodne, og at dette

Ministerium i sin Tid vil blive meddeelt nærmere Under-

retning om Afsluttelsen af den foran ommeldte særlige

Convention. — Indenrigsministeriet den 15. Juni 1855.

25. juni. Justitsministeriets Bekj endtgj oreise angaaende

Anholdelse og Udlevering af deserterede belgiske

Skibsfolk. Khavn den 25. Juni 1855. — Denne

Bekj endtgj Brelse fra Justitsministeriet (SimonjO har uden Tvivl

været oprindelig bestemt til ogsaa at gjelde i Island, men

er dog hverken udgiven paa Islandsk eller publiceret der

i Landet. Den optages derfor her paa Grund af dens almin-

delige Indhold. — Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4t0
.

Dep. Tid. 1855, S. 542. Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855, S. 253—254.

Bekjendtgjorelse angaaende Anholdelsen og Ud-

leveringen af Sofolk, som ere deserterede fra belgiske

•fe Skibe.

">VH
'-

' !:

'V"t f

'

I>en belgiske Regjering har ved Bekjendtgjorelse

af 30. April d. A., under Betingelse af Gjensidighed,
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truffet den Bestemmelse, at Sofolk, som desertere fra 1855.

danske Skibe i belgiske Havne, kunne af de vedkom- 25. Juni.

niende danske Consuler forlanges paagrebne af Politiet,
^^^^

for derefter igjen at bringes ombord eller foranstaltes

hjemsendte, ligesom de i fornodent Fald paa vedkom-

mende Consuls Bekostning kunne begjæres indsatte i

Arrest, indtil der findes Leilighed til deres Hjemsendelse,

dog at de, hvis saadan Leilighed ikke inden to Maaneder,

at regne fra Arrestationens Dato, maatte tilbyde sig,

skulle sættes i Frihed, uden igjen at kunne arresteres

for den samme Sag. Dndtagne fra foranforte Bestem-

melse ere imidlertid belgiske Undersaatter, medmindre

de maatte være naturaliserede i en fremmed Stat, hvor-

hos det, for det Tilfælde, at den Paagjeldende i Belgien

skulde have gjort sig skyldig i nogen Forseelse, er for-

beholdt, at Udleveringen ikke skal finde Sted, forinden

Sagen desangaaende er paakjendt og Dommen fuld-

Som Folge heraf og i Henhold til den allerh. Re-

solution af 2. August 1779 (bekjendtgjort ved Cancelli-

Circulaire af 28. s. M.) ville ligeledes overalt i Konge-
riget Danmark saavel som i de danske Colonier og

Bilande Politiovrighederne paa Forlangende have at yde

deres Bistand, for at Sofolk, som ere deserterede fra

belgiske Skibe — med Undtagelse af Saadanne, som
ei'e danske Undersaatter uden at være blevne naturali-

serede i nogen fremmed Stat, — kunne blive paagrebne

°g> forsaavidt de ikke her have begaaet nogen For-

seelse, hvis Undersogelse og Afstraffelse maa oppebies,

strax udlerverede eller indsatte i Arrest, dog at Ar-
resten ikke maa udstrækkes til en længere Tid end to

Maaneder.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning og

Iagttagelse for alle Vedkommende. — Justitsministeriet

den 25. Juni 1855.

XVI. B. 17
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1855. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger i

^Jj^ Anledning af en Faaresygdom i Island. Skodsborg

den 3. Juli 1855. — Isl. Depart. Forestill, og Resol.

Protok. 1855, Nr. 51. — Dr. Hjaitah'ns Afhandling wum fjår-

pestina" er trykt i J>j6o61f. VII, 129-130 (1856).

I Indenrigsminister Bangs Forestilling 29. Juni bemærkes,

. at i Efteraaret 1853 havde Ministeriet igjennem Stiftamtmanden

over Island modtaget et Andragende fra endeel Beboere af

Borgarfjords Syssel, ledsaget af Sysselmandens Erklæring,

hvilket Andragende gik ud paa at anmode Regjeringen om at

sende en Veterinair til Island, for at undersb'ge og om muligt

finde hensigtssvarende Midler imod en i adskillige Aar, især

ved Vintertid, der herskende Faaresygdom.

Stiftamtmanden havde sc5gt Erklæringer hos Amtets andre

Sysselmænd, og blandt disse havde Sysselmændene i Gull-

bringu og Kjosar, samt i Arnes og Rangarvalla Sysseler er-

klæret, at Sygdommen havde ogsaaM disse Sysseler viist sig

ondartet og ødelæggende, men man var uenig om Midlerne

derimod. Saaledes mente Th. Jonasson, constitueret Sysselmand

i Gullbr. og Kjosar Syssel, at Aarsagen laa i slet Pleie og

Rtfgt, navnlig derved, at Lammene og de yngre Faar ikke

tages tidligt nok i Huus om Efteraaret, og at Faarehusene ere

for lave og slet indrettede. Efter hans Mening laa derfor

Midlet mod Sygdommen i en forbedret Faarerftgt,- men mod

denne dannede Landets Forhold store Hindringer, da Bonden

ikke kunde undvære Vintergræsningen. En Dyrlæge vilde for-

mentlig ikke udrette synderligt, hvorimod det turde være lige-

saa hensigtsmæssigt, at det Offentlige lod foranstalte udarbeidet

en kort og fattelig Veiledning til Faarenes bedre Rogt og Pleie,

med Angivelse af de Midler, som maatte ansees hensigtsmæs-

sige til Faaresygdommens Helbredelse og Forebyggelse.

Stiftamtmanden antog ogsaa, at Hovedaarsagen laa i

Faarenes slette ROgt og Pleie om Vinteren, navnlig i daarlig

og knap Fodring og Staldenes uhensigtsmæssige Indretning.

For at raade Bod herpaa, trængtes der til en bedre Anviisning

for Indbyggerne, og hertil foreslog Stiftamtmanden, at der

skulde opsendes tvende erfarne Veterinairer, af hvilke den ene

skulde tage Ophold i Borgarfjorden og den anden paa Grænd-

sen af Arnes og Rangarvalla Syssel, og som idetmindste skulde

opholde sig eet Aar i Island for grundig at studere Sygdom-

men og give Indbyggerne Anviisning til at forebygge og mod-

virke denne. .
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Ministeriet fandt saa meget mere Anledning til ikke at 1855.
gaa ind paa Stiftamtmandens Forslag, som de sidste Efter- 3 # jui^
retninger gav Anledning til at antage, at Sygdommen var i

Aftagende, og at man vilde komme til at anvende Bekost-

ninger forgjæves, som forhen var skeet. Derimod ansaa Mi-

nisteriet det rigtigst, at overdrage Dr. med. Hj altalin, som

opholdt sig i Arnes Syssel, at undersøge Sygdommen, hvis

denne skulde udbryde, og at udarbeide » en Beskrivelse over

samme, tilligemed en Angivelse af de Midler, som han maatte

ansee mest hensigtsmæssige til dens Helbredelse og Forebyg-

gelse, hvorefter denne Afhandling antoges at kunne foran-

staltes trykt og gratis uddeelt blandt Almuen, efter at den

fårst havde været underkastet Bedbmmelse af kyndige Veteri-

nairer.

Ved senere at indsende en forelbbig Beretning yttrede Dr.

Hjaltalin, at han havde holdt denne i en videnskabelig Form,

fordi han antog, at den skulde forelægges Veterinairskolens

Lærere til Bedbmmelse, og tilmed da det er hans Overbeviis-

ning, at et saadant Skrift, hvor populairt det end maatte være

affattet, kun vilde stifte saare liden Nytte. Nogle misforstaae

de givne Raad, og anvende dem forkeert, Andre fæste ingen

Lid til dem og forsbmme at anvende dem
;

Nogle have ikke

de anbefalede Midler og kunne ikke anskaffe dem. Derimod

mente han, at man yed gjentagne Forsbg burde vise Beboerne,

hvorledes Sygdommen skal behandles. Den, som paatager sig

dette Hverv, bbr være forsynet med Lægemidler, som i de

fbrste Aar bor uddeles aldeles gratis. Viser det sig da, at

Sygdommen kan standses ved passende Midler, vil Kund-

skaben herom snart af sig selv udbredes over hele Landet.

At Sygdommen kan forebygges og standses, er efter Dr. H.'s

Mening constateret ved de af ham udfbrte Cure, og han havde

derfor uddeelt Midler, navnlig Glaubersalt og Chlorkalk, ialt

til en Værdi af 162 Rd. 80 Sk., og da Beboerne, siden han

besluttede sig til dette Skridt, med dobbelt Iver have fulgt

hans Raad og taget sig af Sagen, har han anholdt om en

Sum til gratis Disposition af Lægemidler blandt Beboerne.

Det veterinaire Sundhedsraad yttrede, at da Dr. Hj altalins

Undersøgelser endnu ere ufuldendte, og hans Beretning er holdt

i en videnskabelig Form, vil det ikke kunne nytte at uddele

denne mellem Almuen paa Island, men at ibvrigt hans Med-
delelser fortjene megen Opmærksomhed, saavel med Hensyn

17 *
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1855. til Sptfrgsmaalet om Sygdommens Symptomer og dens Ud -

bredelse paa Island, som med Hensyn til dens Behandling, og

3. Juli. Raadet har derfor anbefalet, at der fremdeles ydes Dr. H. al

mulig Understøttelse til at fuldende, hvad han efter dettes

Formening synes at have begyndt baade med Iver og Indsigt.

Da den af Dr. H. begyndte Fremgangsmaade giver Haab

om et heldigt Resultat, og da den oftnaevnte Faaresygdom,

der har udbredt sig*over en stor Deel af Island, gjor et væ-

sentligt Skaar i Indbyggernes Velstand, og saaledes er en

væsentlig Hindring for Landets materielle Udvikling, medens

det paa den anden Side ikke kan ventes, at der vil blive an-

vendt hensigtsmæssige Midler imod den, med mindre Re-

gjeringen foretøbigen tager sig af Sagen, slutter Ministeren

med den Indstilling:

1. at det allernaad. maa tillades, at Dr. med.

Hj altalin, for hans Undersøgelser af den i Islands

Sonder-Amt grasserende Faaresyge, forundes et Ho-

norar af 200 Rd.

2. at det lige allern. maa tillades, at der ud-

betales ham et Belob af 162 Rd. 80 Sk., som af

ham er anvendt til gratis U'ddeling af Lægemidler i

Anledning af bemeldte Sygdom, 'samt at der i samme

Oiemed for indeværende Aar maa stilles et Belob af

indtil 200 Rd. til hans Raadighed; og endelig

3. at disse Udgifter afholdes af den i indeværende

Aars , Finantslov § 29 B. d. opforte Sum.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingerne bifaldes. — Skodsborg den 3. Juli

1855 \

6. Juli. " Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Betaling for Arrestanters For-

pleining i Reykjavik. Khayn den 6. Juli 1855. —

') ved Indenrigsministeriets Skrivelser af 7. Juli 1855 er denne

Resolution meddeelt Stiftamtmand Trampe ogDr. Hjaltalin.

lsl. Copieb. 1855, Nr. 476 og 477.
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Isl. Copieb. 1855, Nr. 457. - Islandsk: Ti&. um stj6rnar- 1855.
målefni Islands I, J07.

—

—

'
1

' 6.' Juli.

At Hr. Stiftamtmanden herved, efter den i be-

hagelig Skrivelse af 29. Marts sidsti. derom gjorte

Indstilling, bemyndiges til, indtil videre at tilstaae Ar-

restholderen i Reykjavik for Arrestanternes Forpleining

sammesteds en Betaling af 24- 32 Sk. daglig, i For-

hold til de paa enhver Tid gængse Priser paa Levnets-

midler, og navnlig med Hensyn til Brodprisernes Stigen

eller Falden, det meddeles herved tjenstl. til behagelig

Efterretning og videre fornoden Foranstaltning. — Ju-

stitsministeriet den 6. Juli 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 6. juli.

manden over Island, angaaende Tilveiebringelse af

manglende Skibspapirer. Khavn den 6. Juli 1855.
— Isl. Copieb. 1855, Nr. 458.

At der, efter de i .den const. Stiftamtmands Skri-

velse af 30. April sidsti. oplyste Omstændigheder, fra

Ministeriets Side Intet haves at erindre imod, at By-
fogden i Reykjavik af Stiftamtet er bleven bemyndiget

til at meddele islandsk Sopas for Jagten « Christians-

gave«, fort af Skipper Wandahl i Kjobenhavn, og til-

horende Grosserer P. C. Knudtzon sammesteds, der

den 27. s. M. indkom til Reykjavik fra England med
en Ladning Salt, men kun medbragte et Sopas fra

forrige Aar, uagtet den i Loven af 15. April t A. § 4
befalede, af vedkommende Autoritet attesterede Er-

klæring fra Skibets Rheder ikke var bragt tilveie ; — det

meddeles herved tjenstl. til behagelig Efterretning, idet

jeg dog lige tjenstl. skulde have Hr. Stiftamtmanden

anmodet om behageligen at ville snarest muligt tilveie-

bringe den saaledes manglende Erklæring fra bemeldte

Skibsrheder, og derefter indsende samme hertil. —
Indenrigsministeriet den 6. Juli 1855.
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1855. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

W\ih. manden over Island, ang. den direkte Skibsfart

fra fremmede Lande. Khavn den 6. Juli 1855. —
Jsl. Copieb. 1855, Nr. 459. — Islandsk: Tffi. um stj6rnar-

målefni Islands I, 107-108.

Med Hensyn til, at det Sporgsmaal er bleven fore-

lagt Amtet, om fremmede Skibe, der ere fragtede af

indenlandske Handlende, som fore Handel paa et af de

autoriserede Handelsteder, kunne gaae direkte til disse

Steder, eller om de ikke, forinden de gaae derhen, ere

pligtige til at anlobe en af de i Loven af 15. April

f. A. om Skibsfart og Handel paa Island § 2 nævnte Havne,

hvilket Sporgsmaal i et Tilfælde, som fordrede en hurtig

Afgjorelse af samme, blev afgjort derhen, at Skibet i

dette Tilfælde ikke behovede forst at anlobe en af de

sex i bemeldte Lovs § 2 nævnte Havne, men kunde gaae

direkte til dets Bestemmelsessted, har den const. Stift-

amtmand, næst at udvikle Grundene for denne sin

Anskuelse, i Skrivelse af 2. f. M. anholdt om, at

Ministeriet vil tilkjendegive Amtet, hvad der i denne

Henseende er det Rigtige, til Iagttagelse og Regel for

Fremtiden.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning at meddele, at da det i Loven af 15. April

f. A. § 3 i Almindelighed er befalet, at alle fremmede

Skibe, som ankomme direkte fra Udlandet, skulle, for-

inden de beseile andre Steder paa Landet, anlobe en

af de i samme Lovs § 2 nævnte Havne, for at det

Fornodne efter denne Paragraphs Indhold kan iagttages,

saa maa denne Bestemmelse ogsaa være gjeldende for

fremmede Skibe, der ankomme direkte fra Udlandet,

om de end ere befragtede af indenlandske Handlende,

der fore Handel paa et a£ de autoriserede Handelsteder,

eftersom de i oftnævnte Lovs § 2 givne Forskrifter kun

kunne iagttages i de i bemeldte Paragraph nævnte sex

Havne. — Indenrigsministeriet den 6. Juli 1855.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til stiftamt-
J855^

manden over Island, ang. Ansættelse af en svensk- 6. juli

norsk Consul i Reykjavik. Khavn den 6. Juli

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 460. - Islandsk: Ti&.

um stj6rnarmål. Islands I, 106.

At Kjobmand M. C. Biering i Reykjavik, ifolge

derom fra Udenrigsministeriet modtagen Meddelelse, er

bleven udnævnt til svensk-norsk Viceonsul sammesteds,

og at der under 8. f. M. gjennem bemeldte Ministerium

er bleven udfærdiget Exequatur for bemeldte Vicecon-

sul, det har jeg ikke villet undlade tjenstl. at meddele

Hr. Stiftamtmanden til behagelig Efterretning. — Inden-

rigsministeriet den 6. Juli 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- e. jul

manden over Island, angaaende Skibspapirer for

et nnationaliseret Skib. Khavn den 6. Juli 1855.

- Isl. Copiebog 1855, Nr. 462.

At der fra Ministeriets Side Intet haves at erindre

imod, at islandsk Sopas er bleven meddeelt for Skibet

«Argus», Capitain N. Andersen, tilhorende Kjobmand

Sveinbjorn Jakobsen i Reykjavik, der den 28. Mai sidsti.

indkom fra England til Reykjavik uden at være for-

synet med saadant Pas, efter at den i Loven af 15.

April f. A. § 4 befalede Erklæring fra Rhederen var

tilveiebragt, uagtet Skibet, der i sidstafvigte Vinter, er

bleven kjbbt i Hamborg af Kjobmand Sveinbjorn Ja-

kobsen, ikke var bleven nationaliseret eller den ved

For. 1. Mai 1838 § 48 befalede Indforselsafgift erlagt,

imod at Rhederen samtidig med Passets Udfærdigelse

udstedte en Revers, hvorved han forpligter sig til, saa-

fremt Skibet ikke inden 9 Maaneder fra bemeldte Dag,

den 29. Mai, har erhvervet dansk Nationalitet, over-

eensstemmende med Plak. af 9. Novbr. 1803, da for-

uden det i .Henhold til Loven af 15. April f. A. § 6
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1855. erlagte Pasgebyr af 2 Rd. for dansk Coramercelæst,

endvidere at erlægge den ved Bekjendtgj oreise af 24.

Marts d. A. befalede Tillægsafgift af 2 Rd. pr. Com-

mercelæst af Skibets Drægtighed, ligesom til at betale

den ved Forordn. 1. Mai 1838 befalede Indforselsafgift

samtidig med Skibets Indbrænding med Mærket « dansk

Eiendoni», det meddeles herved tjenstl. til behagelig

Efterretning i Anledning af Amtets behagelige Skrivelse

af 31. Mai sidsti. — Indenrigsministeriet den 6. Juli

1855 K
'

6. Juli. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. Undersøgelse af engelske Fiskeres

Uordener i Island. Khavn den 6. Juli 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 464.

I behagelig Skrivelse af 4. i f. M. har Udenrigs-

ministeriet, i Anledning af en Foresporgsel fra den kgl.

Storbritanniske Udenrigsminister, begjært dette Mini-

steriums Yttring om, hvorvidt den af den Storbritan-

niske Regjering til ifjor beramméde, men da udsatte,

Undersogelse af det af de engelske og irske Fiskere

under deres Ophold ved Island udviste og af den danske

Regjering paatalte utilbbrlige Forhold maatte onskes

foretaget i Lobet af indeværende Aar.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at meddele, at Ministeriet, der iovrigt ikke senere har

') Ved Skrivelse af s. D. til General-Tolddirektoratet med-

deles samme det Foranstaaende, med Anmodning om at

ville i sin Tid underrette om, hvorvidt Jakobsen opfylder

den indgaaede Forpligtelse, da Ministeriet, usaafremt saa-

dant ikke maatte være skeet, tor forvente den omhandlede

Revers tilbagesendt, for at det Fornodne kan blive foran-

staltet til Inddrivelsen af den ved Bekjendtgjfrelse af 24.

Marts d. A. fastsatte Tillægsafgift af 2 Rd. pr. dansk

Commercelæst af Skibets Drægtighed". Uopiebog sst.

Nr. 463.
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modtaget nogen Meddelelse fra Island denne Sag be-

træffende, dog maa ansee det rettest, at den ommeldte

Undersogelse efter den engelske Regjerings Tilbud fore-

tages i indeværende Aar, og ere samtlige Amtmænd i

Island herfra tilskrevne det Fornodne, hvorhos det er

foranlediget, at der ved denne Undersogelse fremkomme
yderligere Klager over bemeldte Fiskere, saafremt disses

senere Adfærd dertil maatte have givet Anledning. —
Indenrigsministeriet den 6. Juli 1855.

1855.

6. Juli.

Indenrigsministeriets Circulaire til Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island, ang. Under-

sogelse om de over nogle af engelske Sofolk

begaaede Uordener fra Island indkomne Klager.

Khavn den 6. Juli 1855. — isi. copiebog 1855,

Nr. 465-467. — Islandsk: Ti'oindi um stjdrnarmål. Islands

h 107. • '-^V' r i-? ' %^
Ifolge modtagen Underretning fra Udenrigsmini-

steriet kan den af den Storbritanniske Regjering til

"Jor bestemte, men da udsatte Undersogelse af det af

engelse og irske Fiskere under deres Ophold ved Is-

land udviste og af den danske Regjering paaklagede

utilborlige Forhold forventes at blive foretaget i Lobet
af indeværende Aar.

Ved, i Forbindelse med Skrivelser herfra af 30.

August og 25. Septbr. f. A., tjenstl. at meddele Hr.

Stiftamtmanden (Amtmanden) Foranstaaende til be-

hagelig Efterretning og videre fornoden Foranstaltning,

skulde jeg lige tjenstl. have Dem anmodet om, behagel.

at ville drage Omsorg for, at ved denne eventuelle

Undersogelse tillige fremfores de yderligere Klager over

^
e ommeldte Fiskere, hvortil disses Adfærd muligen

tovrigt maatte have givet Anledning. — Indenrigsmini-

neriet den 6. Juli 1855.

6. Juli
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1855. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. ftvarantaine-Foranstaltninger i

Reykjavik. Khavn den 6. Juli 1855. - isi. Copieb.

1855, Nr. 473. — Islandsk: Ti'oindi um stjtfrnarmål. Islands

I, 108-110.

Ved hertil at indberette, at Amtet efter Andragende

fra Sundhedscommissionen i Reykjavik har givet sit

Samtykke til, at en af de private Landingsbroer i Havnen

sammesteds midlertidigen anvises de Skibsforere, som

anlobe bemeJdte Havn, som Landingsbro, hvor de uden

Undtagelse og under Mulkt skulle lægge til, naar de

forste Gang gaae i Land, og hvor der kan forelægges

dem de Sporgsmaal, som omhandles i Qvarantaine-

Anordning af 8. Febr. 1805 § 7, samt at der samme-

steds opreises en Stang med gront Flag, for at gjore

Stedet kjendeligt, og at det ligeledes har indvilget i>

at de til denne Foranstaltning medgaaende Udgifter

forelobig afholdes af Amtsrepartitionsfonden, idet samme

dog har yttret den Formening, at det nærmest maatte

paaligge Byen Reykjavik, i hvis Interesse den ommeldte

Foranstaltning egentlig var truffet, at afholde de med

samme forbundne Omkostninger, der saaledes i sin Tid

vilde være at refundere Amtsrepartitionsfonden, har

Stiftamtet, efter at denne Foranstaltning er bleven

iværksat og bragt til de Vedkommendes Kundskab ved

en af Byfogden udstedt trykt Politiplakat *, der desuden

bringer de vigtigste Qvarantainebestemmelser i Lov-

givningen og Loven af 15. April f. A. i Erindring, og

som af Lodserne tildeles hver ankommende Skipper, i

behagelig Skrivelse af 25. Mai sidsti., næst at bemærke,

at Omkostningerne ved Trykningen af den nysnævnte

Politiplakat ere bevilgede afholdte af Summen til extra-

ordinaire Udgifter, udtalt det Haab, at det Skete rnaa

vinde Ministeriets Bifald, hvorhos samme, da den ved

') see Bekg. 12. April 1855.
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den saaledes trufne Foranstaltning vundne Garanti ikke 1855.

kan ansees som tilstrækkelig, har henstillet til Mini- 6. Juli,

steriets Afgj oreise, om der efter det derom af Byfogden

fremsatte Andragende maa for Byen Reykjavik blive

indrettet et Qvarantainecontoir med tilhorende Qvaran-

tainebro, til hvilken Ende Amtet derhos har fremsendt

en af Tommermester Nielsen forfattet Tegning, tillige-

med Overslag over de dertil medgaaende Udgifter,

hvorfor bemeldte Nielsen af Amtsrepartitionsfonden er

udbetalt 3 Rd.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning og videre fornoden Foranstaltning tjenstl.

at meddele, at der vel ikke fra Ministeriets Side haves

Noget at erindre imod Iværksættelsen af den saaledes

til Qvarantainevæsenets Ordning forelobig trufne For-

anstaltninger, men at de hermed forbundne Udgifter, i

Henhold til Grundsætningerne i det Althinget fore-

lagte Udkast til en Plakat om Udredelsen af de ved

Frihandelens Indforelse foranledigede Udgifter, bor af-

holdes af Reykjaviks Commune, og saaledes, forsaavidt

de forelobig ere anviste af Amtsrepartitionsfonden eller

Jordebogskassen, refunderes samme af Byens Kæmner-
kasse. Hvad dernæst den paatænkte Indretning af et

Qvarantainecontoir angaaer, da ville de hertil medgaaende

Omkostninger ligeledes, i Medfor af Grundsætningerne
1 ovennævnte Udkast, være at udrede af Reykjaviks

Commune, og jeg skulde derfor, ved hoslagt at remit-

tere den medfulgte Tegning med Overslag, forinden

Videre i denne Anledning foretages, tjenstl. have Hr.

Stiftamtmanden anmodet om
;
behageligen at ville ind-

hente Communalbestyrelsens Erklæring over Sagen i

det Hele, og navnlig om Maaden, hvorpaa det til den

nævnte Indretning medgaaende Belob, saafremt det kan
at holdes af den nævnte Commune, vil være at tilveie-

bringe, hvorefter Sagen forventes paany hertil indsendt,

ledsaget af de nærmere Yttringer, hvortil De muligen

i

i
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1855. maatte finde Dem foranlediget. — Justitsministeriet den

TVTT' 6. Juli 1855.
6. Juli.

7. juli. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Oversendelse af spanske

Faar til Myra Syssel. Khavn den 7. Juli 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 475.

Efter at Indenrigsministeriet i Anledning af et

med Skrivelse fra den constituerede Sysselmand i Myra

og Hnappadab Syssel i f. A. hertil indkommet An-

dragende, hvori Bonden Christopher Finnbogason af

Svignaskard inden bemeldte Sysseler har anholdt om,

at der gratis maatte overlades ham et Par spanske

' Faar, for derved paa hans egen og andre nærliggende

Gaarde at gjore Forsog til Faarenes Forædling, havde

bevilget, at de med Anskaffelsen af de ovennævnte

Faar forbundne Udgifter maatte afholdes af Ministeriet,

blev der ved det kgl. Landhusholdnings - Selskabs Bi-

stand hos en herværende Landeiendomsbesidder ind-

kjobt 1 spansk Væder og 2 spanske Faar af Racen

Infantados, som forventes bedst at kunne udholde Is-

lands Klima.
i

Da bemeldte Faar imidlertid ikke kunde blive af-

sendte i forrige Aar med nogen sikker Skibsleilighed, blev

man med Sælgeren enig om at opsætte Afsendelsen til

denne Sommer, og ere samme ogsaa nu ankomne hertil,

hvorfra de med Postskibet « Soloven », Skibsforer Stilhoff,

ville blive afsendte til Island, og jeg skulde derfor, ved

at meddele Foranstaaends, tjenstl. have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, behageligen at ville drage Omsorg

for, at de oftnævnte Faar med forste forefaldende Lei-

lighed opsendes til deres Bestemmelsessted i Myra

Syssel, hvorhos de hermed forbundne Udgifter, saavel

som de ved Faarenes Ophold i Reykjavik foranledigede

Omkostninger, maatte forelobig afholdes af den i Fi-

nantsloven for indeværende Aar § 29 B. d. optorte Sum.
* • -v -*- i/i*"-. ~ .

' C-**'* \'. K, . _ #
* .« -

*

»•-•' /
f
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Om hvad dér af Dem i denne Henseende maatte .1855.

blive foranstaltet, tor man derefter i sin Tid imodesee^^T'^"

nærmere Underretning. — Indenrigsministeriet den 7.

Jnli 1855.

i

Eorelobig Lov om Adgang for danske Skibs- 16. Juli.

forere til at forhyre fremmede Sofolk. Skodsborg

den 16. Juli 1855. — Denne Lov, der er udkommen

gjennem Justitsministeriet (Simony), bemærkes her i Forbin-

delse med Lov 13. Septembr. 1855. — Original-Aftryk i det

Schultziske Officin, 2 Bl. i 4to
. Depart. Tid. 1855, S. 617-

621. 670. 745. Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-

ninger m. v. Danmark vedkommende, 1855, S. 266-267. —
s*e Plak. 27. Mai 1859.

Reskript til Finantsminister Andræ, angaaende 2. August.

Statsbudget for Finantsaaret fra 1. April 1855

tø 31. Marts 1856 og sammes Offentliggj oreise.

Eremitagen den 2. August 1855. — Original- Af-

tryk
i det Schultziske Officin, ledsaget af • Statsbudgettet , 123

Sider i 4"\ Uddrag i Dep. Tid. 1855, S. 678; jfr. S. 603-
G°5. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1855, S. 269-273. Rigsraadets Be-

tænkning i Depart. Tid. 1855, S. 601—602. — Her optages i

budgettet kun hvad der direkte berBrer Island.

Frederik den Syvende &c. V. s. G. Efter at den

af Rigsraadet afgivne allerund. Betænkning over det

samme ifolge Vor allerh. Resolution af 8. Juli d. A.

forelagte Udkast til et Statsbudget for Finantsaaret fra

1- April 1855 til 31. Marts 1856 har været Os aller-

underd. foredragen, ville Vi herved have bemeldte Ud-

kast med de af Dig i Anledning af nævnte Betænkning

udstillede Forandringer approberet som Statsbudget for

bemeldte Finantsaar, og bemyndige Vi Dig til at lade

Budgettet tilligemed dette Vort allern. Reskript bringe

til almindelig Kundskab ved Trykken, saavel i det

danske som i det tydske Sprog. Hvorefter Du Dig har
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1855. allerund. at rette. Befalende Dig Gud ! — Skrevet paa

2. August. Eremitagen den 2. August 1855.

[Bilag].

Statsbudget for Finantsaaret fra 1. April 1855 til

31. Marts 1856.

Indtægter: A. Fælles for hele Monarchiet ....

B. Særlige for de enkelte Landsdele.

a. Kongeriget

3. Islandske Intrader (Indtægts-Bilag 13) 31800 Rd.

.... Indtægts-Bilag 13. Islandske Intrader:

Rd. /$

1. Almindelige Indtægter 1800 M

2. Særegne Indtægter 24869 6

3. Afdrag paa Kjobesummer for solgt Jorde-

gods og Eiendomme, samt Renter af de i

de solgte Eiendomme endnu indestaaende

Salgskapitaler 800 »

4. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte

Summer 4300 »

lait . . . 31769 6

eller afrundet . . . 31800 »

Jevnf. Kongerigets Finantslov af 28. Marts 1855,

Cap. I. B, § 14.

ad 1. Disse Indtægter ere : Afgift af Arv og over-

dragne Eiendomme, Gebyrer for Bevillinger og Bestal-

linger, samt Rangskat.

ad 2. Herunder falder: Syslernes Forpagtnings-

Afgifter, Laugthingsskriverlon, administrerede Mandtals*

bogsintrader, Kongetiende, Laugmandstold, Afgifter af

den islandske Handel, Indtægter af det kgl. Jordegods,

Forpagtnings - Intrader, Rente af KjObesummen for

Jorden Laugarnes, Afgift af Jorden Bessastad m. m.,

samt tilfældige Indtægter.
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Udgifter: A. Fælles for hele Monarchiet 1855.

B. Særlige for de enkelte Landsdele ....
1T*August

a. Kongeriget ....
2. Indenrigsministeriet (Udgifts-Bilag 10) ....

Udgifts-Bilag 10:

' A. Indenrigsministeriet ....

B. Island

:

a. Udgifter, Indenrigsministeriet vedkommende:

Rd. p Rd. /3

1. Lonninger, Contoirhold, m. v. . 9285 »

2. Andre Udgifter \ . . 16070 16
25355 16

b. Udgifter, Justitsministeriet vedkommende

:

1. Lonninger til Justits- og Politi-Embeds-

mænd og Betjente 4300 »

2. Udgifter til Medicinalvæsenet . . 5480 »

9780 »

Q. Udgifter, Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet vedkommende

:

1- Udgifter til Geistligheden . . . 3162 72

2. — det lærde Skolevæsen 13240 »

16402 72

d. Uforudsete og tilfældige Udgifter .... 4000 »

55537 88

ad B. ad a. 1: Nemlig for Stiftamtmanden, Amt-
mændene, Landfogden og Sysselmændene.

ad b. 2: Lonninger 5080 Rd.; andre Udg. 400Rd.

ad c. 2: Lonninger 8250 Rd.; andre Udg. 4990 Rd.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 2. August,

over Vester -Amtet, Påll Melsted, ang. Qvilde-

besætningen paa Arnarstappens Jorder. Khavn

den 2. August 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 525.

Ved hertil i behagelig Skrivelse af 14. April sidsti.

at indberette, at der i de udfærdigede Bygselbreve for

de til indeværende Aars Fardag tiltrædende nye Fæstere
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1855. under Arnarstapa Ombud er betinget, at enhver af de

2. August, efternævnte 4 Gaarde, foruden de med samme hidtil

fulgte Qvildebesætninger, endnu skal modtage 1 Faare-

qvilde, nemlig:

1) Gaarden Sodulsholt, Fæster Thord Thordarson,

hvilken Gaard efter Jordebogen af 1760 skulde have

en Besætning af 6 Qvilder, men i lang Tid ikkun har

haft 2, og efter Indsættelsen af det nye Qvilde vil have

en Besætning af 3 Qvilder, nemlig 1 Ko og 12 Malke-

faar;

2) Gaarden Midhraun, Fæster Gudmundur Thordar-

son, hvis jordebogsmæssige Besætning skulde være G

Qvilder, medens den i lang Tid ikkun har haft 3, hvor-

imod der for Eftertiden med samme vil folge 4 Qvilder,

nemlig 1 Ko og 18 Malkefaar;

3) Gaarden Dal, Fæster Kristjån Thorsteinsson,

og vil denne Gaard, som efter Jordebogen skulde have

6 Qvilders Besætning, men som i lang Tid har været

bortleiet ikkun med 3 Qvilder, for Eftertiden faae en

Besætning af 4 Qvilder;

4) Ombudsgaarden Sydra Skogarnes, Fæster Magnus

Jonsson, med hvilken Gaard der efter Jordebogen skulde

folge en Besætning af 5 Qvilder, medens den i den

senere Tid ikkun har været bortleiet med 3 Qvilder,

hvorimod der for Eftertiden vil folge 4 Qvilder med den,

— har Hr. Amtmanden meddeelt, at De paa Ministeriets

forventede Approbation har bemyndiget vedkommende

Administrator til at indkjobe ovennævnte 4 Qvilder og

indsætte dem paa Gaardene, hvorhos De har anholdt

om Ministeriets Approbation paa den af Dem til Ind-

kjobet af bemeldte Qvilder trufne Foranstaltning.

I Anledning heraf meddeles tjenstl. Hr. Amtmanden

til behagelig Efterretning, at Ministeriet Intet har at

erindre imod, at de til Anskaffelsen af de ommeldte fire

Qvilder medgaaede Omkostninger afholdes af Gods-

indtægterne og fores til Udgift i vedkommende Admi-
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uistrations-Regnskab. — Indenrigsministeriet den 2. 1855.

August 1855. rr^T
2. August.

Islands Stiftsøvrigheds Contrakt med Bog- r> August

trykker Einar Thordarson, om Stiftsbogtrykkeriets

Bestyrelse. Reykjavik og Laugarnes den 6. August

1855. Approberet af Justitsministeriet ved Skrivelse af

8. Marts 1856. Den islandske Text trykt efter Afskrift af

Originalen i Stiftamts-Archivet j den danske efter en til Mini-

steriet indsendt Oversættelse. %

Meb J)vi kringumstæbur tøser, sem åttu ser stab,

tøegar ver Jmnn 21. Juni 1852 somdum yi& Einar prentara

[)orbarson urn stjorn, gjaldhehntu og reikni'ngsfærslu

préntsmibjunnar i Reykjavik, eru nii ab nokkru leyti

breyttar, |)å hofum vér alitib f>ab tilgånginum sara-

svarandi nu a ny ab semja vib hann, sem hér greinir:

L bhr9
Einar f>6rbarson, takib ab ybur til uiuråba

og abyrgbar byggihgar préntsmibjunnar, 611 åhold, papp-
f

•
* 1 '.'•***

I fil } f
>

' /

J

irsbirgbir, peninga, prentabar bækur og annab, stjornib

og styrib verkum hennar.

2. f>ér eigib ab gjalda yarhuga vib, ab hus prént-

smibjunnar ekki skemmist, og ekki gångi undan af

gru n ni hennar. begår Inisin burfa abgjorbar, eigib her

ab leita bai-til samjrykkis stiptsyfirvaldanna, senda tøeim

åætlun um kostnabinn fyrirfram, og sja um og standa

fyrir abgjorbinni.

3. Ybur ber ab halda bækur yfir: 1) Pappir J)ann,

sem prentsmibjan lætur uti til prentunar; — 2) bækur

t>ær, er J)ér hafib til utsolu fyrir prentsmibjuna ;
—

3) yfir J)ab sem prentab er i prentsmibjunni, og 4) yfir

peninga j)a, sem prentsmibjan tekur inn og lætur iiti.

Samkvæmt tøessum bokum semib J)ér reikning å hverju

halfmisseri og sendib stiptsyfirvoldunum, en vib hvers

ars lok semib J)ér abalreiknmg til hlutabeigandi stjornar-

herra yfir årstekjur og årsgjold préntsmibjunnar, og

XVI. B,
'

l

\% ,
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1855. låtib honum fylgja utdrått af bokunum Nr. 1, 2 og 3,

6. August, samt lista yfir åhold prentsmibjunnar, og onnur skilriki,

-*~S
P*~ svosem reiknmga, kvittanir og samninga, sem abal-

reikninginum viokoma. Åburgreindar bækur skulu vera

loggiltar af stiptsyfirvoldunum, og erub. J)ér skyldur ab

syna |>eim {>ær, nær J)au oska.

4. |>ér megib aldrei hafa hjå ybur meira af pen-

ingum prentsmibjunnar, en |mb, sem naubsynlegt er til

ab halda henni stobugt i gångi. |>ab sem framyfir er

borgib J)ér inn i jarbabokarsjobinn, til afborgunar hiiss-

verbinu, auk hins årlega afdrags, ef ekki em skul dir

ab gjalda til rikissjobsins fyrir pappir eba annab, sem

prentsinibjan Jmrfnast. f>egar prentsmibjan er skuld-

laus, getib J)ér vænt åkvorbunar stiptsyfirvaldanna meb

tilliti til |)eirra peningaleifa, sem afgangs verba fra ut-

gjoldum.

5. per eigib i tima ab sjå um utvegun j)ess, er

prentsmibjan Jmrf, og skulub |)ér semja }>arum annab-

hvort hér eba erlendis, eptir Jrvd sem ybur J>ykir bezt

henta. p6 skulub |)ér senda allar J>ær bestillingar, sem

ske erlendis, igegnum stiptsyfirvoldin.

6. phr eigib ab semja vib alla
J)å,

sem vilja låta

prenta nokkub, ef ab bok sti, er prentast å, ekki yfir-

stigur 20 arkir, en annars ber ybur ab visa hlutab-

eigendum til stiptsyfirvaldanna, og munu jmu })6 ætib

leita ålits ybar um verbib, åbur en samib er |)arum.

En meb tilliti til innihalds |)eirra b6ka, sem bebib er

um ab prenta, ber ybur fyrirfram ab gjora stiptsyfir-

voldunum grein Jmrfyrir, |)ar enga b6k må prenta ån

|)ess innihald hennar sé |)eim kunnugt.

7. per stjornib og sjåib fyrir ollum verkum prent-

smibjunnar, semib vib vinnumenn hennar og lærisveina,

og sendib alla slika samninga til vors samj>ykkis, og

eigib |)ér ab sjå um, ab prentsmibjan hafi ætib noga

verkamenn, ån Jjess J)6 ab stofna henni i nokkurn o|)arfa

kostnab. f>6 ér [mb ybur yfirlåtib einsomlum ab semja

vib verkamenn prentsmibjunnar um laun fyrir |)å vinnu,
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sem gjorfc kann ab vera fyrir utan reglulegan vinnutima, 1855.

l>egar J>ér sjåib prentsmibjunni hag Jmrvib. 6. August.

8. per eigib ab sjå um, ab allt fari reglulega fram
t

1 prentsmibjunni, og einkum ab vinnumenn hennar og

laerisveinar venist å reglu og ibjusemi, og eru j>eir

skyldir ab syna ybur hlybni og aubsveipni i ollum greinum,

samkvæmt hinum gildandi logum og åkvorbunum, sem

l>ar ab hita.

9. J>ér eigib ab sja um, ab prentsmibjan fåi sem

fyrst borgun fyrir J)ab, sem prentab er, og er J>ab å

ybar åbyrgb, ef borgun fæst ei hjå J>eim monnum, er

ber semib vib. v
10. \ laun fyrir starfa ybar, sem af beggja parta

hålfu må segja lausum meb 6 månaba fyrirvara, fåib

fcer i fost laun 300 rd., 5 % af J)vi, er vib hvers års

lok verbur afgangs pvi 9 er Jrørf til sæmilegs viburhalds

prentsmibjunnar, og til ab halda henni i stobugum gångi,

bustab leigulaust i prentsmibjuhusinu, 2 mk. fyrir hvert

prentab ark af 200 orkum, er prentsmibjan afkastar å

ari hverju, en 4 mk. fyrir hvert J)ab ark, er framytir

n]fnefnda arkatolu gengur. Svo fåib J)ér og, sem bik-

sali prentsmibjunnar, 20 o solulaun af sålmabokinni

°g barnalærdomsbokinni, en 25 o af obrum forlags-

bokum prentsmibjunnar.

11. Fyrir tekjum j)eim, sem ybur er truab fyrir

uieb J^essum samningi, vebsetib ])ér eignarjorb ybar

Minni-Måstungu, og felib J)ab å vald hlutabeigandi råb-

gjafa, hvort ytarlegra veb J)arf ab setja.

Islands stiptamthusi, Laugarnesi og Reykjavik, Jmnn

6. August 1855.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

Da de under Afslutningen af vor med Bogtrykker

Einar Thordarson, betræffende Stiftsbogtrykkeriets Be-

styrelse, Oppeborsler og Regnskabsforing, den 21. Juni

1852 oprettede Contrakt stedfindende Omstændigheder

18*
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1855. nu tildeels ere forandrede, have vi anseet det hensigts-

6. August, svarende nu paany at contrahere med ham som fSlgerl

1. De, Einar Thordarson, overtager Bestyrelse og

Ansvar af Bogtrykkeriets Bygninger, Inventarium, Pa-

pirsbeholdning, Penge, trykte Skrifter m. m., og ordnor

og bestyrer dets Forretninger.

2. De bor sorge for, at Bogtrykkeriets Bygninger

ei tage Skade, og at dets tilhorende Grund ei fra-

kommer det. Naar Bygningerne trænge til Reparation,

har De dertil at indhente Stiftsovrighedens Samtykke,

tilstille samme forud et Overslag over Omkostningerne

derved, og fore Tilsyn med og forestaae Reparationen.

3. De bor fore Boger over : 1 ) det Papir, som af

Bogtrykkeriet leveres til Trykning; — 2) de Boger,

som De betroes til Forhandling for Bogtrykkeriet; —
3) Alt hvad der trykkes i Bogtrykkeriet, og 4) Bogtryk-

keriets contante Indtægt og Udgift. — I Overeensstem-"

melse med disse Boger forfatter De qvartaliter en

Regnskabsoversigt, som Stiftsøvrigheden tilstilles, men

ved hvert Aars Udgang aflægger De Regnskab til ved-

kommende Ministerium over Stiftelsens Aars - Indtægt

og Udgift, og bilægger samme med Udskrifter af Bogerne

Nr. 1, 2 og 3, samt Inventarieliste og andre Bevislig-

heder, saasom Regninger, Qvitteringer og Contrakter,

Regnskabet vedkommende. Forbemeldte Boger autori-

seres af Stiftsøvrigheden og forevises Samme paa For-

langende,

4. I Deres Værge bor De aldrig beholde mere

af Stiftelsens Contantbeholdning, end hvad der er for-

nodent til sammes stadige Drift. Det Overskydende

indbetales i Jordebogskassen til Afbetaling af Rest-

Kjobesummen for Huset, foruden de aarlige Afdrag,

saafremt der ei er anden Gjæld til Finantskassen, i

Anledning af indkjobt Papir, eller andet Stiftelsen

nodvendigt Materiale. Naar Bogtrykkeriet er gjældfrit?

kan De vente Stiftsovrighedens nærmere Bestemmelse
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med Hensyn til Anbringelsen af Stiftelsens contante 1855.

Beholdning. 6 - August.

5. De bor i Tide være betænkt paa Anskaffelsen
~"~-*^v"^-"

af det til Trykkeriets Drift nødvendige Materiale
, og

har De at contrahere derom saaled.es, som De linder

fordeelagtigst, enten her paa Stedet eller i Udlandet.

Dog bor alle Reqvisitioner i Udlandet skee. igjennem

Stiftsøvrigheden.

6,. De har at contrahere med Alle dem, som for-

lange Skrifter udgivne i Trykken, dog kun forsaavidt

Skrifterne ei overstige 20 trykte Ark ; i modsat Fald har

De at henvise Vedkommende til Stiftsøvrigheden, som dog

altid vil indhente Deres Betænkning med Hensyn til

Prisen, forinden Contrakten afsluttes. Dog bor De
forud gjfire Stiftsøvrigheden Rede for Indholdet af de

Skrifter, som forlanges trykte, da ingen Bog maa ud-

gives , uden at sammes Indhold er Stiftsøvrigheden

bekjendt. ';'
:
''

:^'^^^:X- :

'

.-Sk^fl§SSføW -Sv'--' V.;

7. De bestyrer og ordner Bogtrykkeriets Arbeider,

contraherer med dets Arbeidere og Læredrenge, og ind-

sender alle saadanne Contrakter til Stiftsøvrighedens

Approbation, og bør De sorge for, at Bogtrykkeriet

altid er i Besiddelse af tilstrækkelig Arbeidskraft, uden

at udsætte samme for unødvendige Bekostninger.

Dog overlades det til Dem alene at komme overeens

med Stiftelsens Arbeidere om Extrabetaling for Over-

arbeide (o: det som forrettes udenfor den bestemte

Arbeidstid), naarDe maatte linde samme i Bogtrykkeriets

Interesse; •

8. De har at paasee, at Alt gaaer ordentligt til

1 Trykkeriet, og især, at dets Arbeidere og Læredrenge

holdes til Orden og Flid, og bor disse vise Dem Ly-
dighed og Villighed i Alt, overeensstemmende med de

gjeldende Love og herhen horende Bestemmelser.

9. De bør iagttage, at Trykkeriet saasnart muligt

erholder Betaling hos vedkommende Forlæggere, og
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1855. staaer De til Ansvar for, dersom samme udebliver hos

*T*"!"*'~ dem, med hvilke De maatte have contraheret.
6. August.

10. Som Loii for Deres Bestilling, som fra begge

Sider kan opsiges med 6 Maaneders Varsel, erholder

De 300 Rd., 5 °o af det Belob, som ved hvert Aars

Udgang maatte blive tilovers fra det til Bogtrykkeriets

anstændige Vedligeholdelse og stadige Drift fornodne

Belob, 2 Mk. for hvert af indtil 200 om Aaret i Bog-

trykkeriet trykte Ark, men 4 Mk. for hvert dette Antal

overstigende trykt Ark. Saa tilstaaes Dem og som

Stiftelsens Boghandler 20 °/o af det i Aarslobet for

Psalmebogen og Lærebogen indkomne Belob, men 25 %
af Værdien for Stiftelsens andre Forlagsboger.

11. Til Sikkerhed for de Dem ved nærværende

Contrakt anbetroede Oppeborsler pantsætter De Deres

Eiendomsjord Minni-Måstiingur, og henstilles til ved-

kommende Ministerium, om yderligere Sikkerhed bliver

at stille.

Islands Stiftamthus, Laugarnes og Reykjavik den

6. August 1855.

(undertegnet)

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

8. August. Aabent Brev fra Althingets Præsident, Provst

Hannes Stephensen, til Islands Indbyggere, ang.

Foranstaltninger til Forebyggelse af Dyrtid og

Mangel. Althinget den 8. August 1855. —
Særskilt Aftryk udgaaet i et Oplag af 1000 Exemplarer, Rvik

1855, 2 Bl. i 4to
. Tibindi (ra al[»ngi Islend. 1855, S. 867—

871. — Forhandlinger i Althinget om Sagen, see Ti&indi fra

alfungi i'slendinga 1855, S. 297 - 303. 683—694. 714-722. —
Uddrag i Nor&ri III, 81; IV, 47-48.

Elskubu landar! Å atyingi {)essu var af einum

jnngmanni, fulltruanum fyrir Barbastrandar syslu, borin

upp bænarskrå, sem for pvi fram, ab J)ingi& sæi einhver

viturleg råb til ab afstyra hallæri og skorti, sem virtist
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1 nand og vota yfir landi voru. Atyingi tok målefni 1855.

Jjetta ljuflega ab ser, kaus nefnd J^nggja manna pvi til 8. August,

yfirvegunar, ræddi J>a& siban å tveim abalfundum sinum,

°g gaf ))vi ab lyktum jmu urslit, ab fela forseta sinum

ab rita landsmonnum bréf, hvar i fram væri tekin råb

^au, er [)inginu virtust i J)essu efni bezt vib eiga.

Uppå {rvi hafbi verib stiingib i [)inginu, ab {)ab ritabi

vorum mildasta koniingi alJra))egnsamlegasta bæn sina

um, ab hann af landsfoburlegri mil di sinni vildi sjå um,

ab hér i landi sé jafnan kornvara fåanleg, eins og meb

l>arf, J^egar kunuugt verbur ab skortur er å henni; en

hversu sem ))ingib fulltreystir mildi komingsins og stab-

fastri umonnun hans fyrir velfarnan vorri, fannst [ringinu

l>o ekki )mb afråbandi i j)essu tilliti, ab senda Hans

Håtign bæn sina ab j)essu sinni. Bæbi J)6tti naubsynin

bera bråbara ab en svo, ab von gæti verib um hjalp i

tæka tib fra stjornarinnar hendi, f>ar sem kvortunin

heyrbist viba ab, ab skortur å kornvoru væri [)egar å

morgum kauptunum landsins å hå-kauptibinni, og nylega

hafbi verib birt hér i landi umburbarbréf innanrikis-

råbgjafa komingsins til amtmanna landsins fra 29. Ja-

nuar i år, hvar i oss er tilkynnt, ab fyrst hafnir Is-

lands séu meb logum 15. April 1854 opnabar fyrir

alfrjålsri yerzlun allra {)j6ba, verbi lslendingar ab sjå

sér sjålfir fyrir nægtum allrar naubsynjavoru, Jmreb sér-

staklegri skyldu [>eirri , sem J)ångab til hvildi å hinni

donsku stjérn og verzlunarmonnum [>eim, sem hbfbu

verzlun Islands i hondum, sé lokib.

J)vi var einnig hreyft å {nnginu, ab [>ab sneri sér

til yfirvalda landsins, og helztu manna, og beiddi [)å

ab upporfa menn, sem bezt må verba, ab gæta sin til

ab koma i veg fyrir hallæri og hungursneyb, en Jungib

treysti })vi, ab yfirvold landsins og hinir beztu menn

l>ess mundu sjålfkrafa finna J)ab skyldu sina meb ollu

niogulegu moti ab sporna vib og afstyra skorti og neyb,

og kaus J)vi af, eins og åbur er sagt, ab fela mer ab
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1855. rita ybur, elskubu landar, råb })au, er J)ab finnur heilla-

8. August, vænlegustj eptir [wi sem nu horfist å.

pdJb fær engum dulizt, sem abgætnu auga rennir

yfir fosturjor&u vora og åstand vort mi sem stendur,

ab opt hefir årsælla verib yfir ab lita, en mi er. Sumar

J)ab3
sem leib, var flestum sumrum arbminna biiendum

landsins; vetur hinn sibasti var einhver hinn harbasti,

sem [>eir muna, er mi eru uppi, einkum })egar fcess er

gætt, live jafnt hann lagbist å alla fjorbiinga landsins,

afleibingar vetrarharbindanna, og hins kalda, hretsama

og groburseina vors å eptir; var fénabar fellir meiri og

minni um landib, en gagnsmuna skortur fénabarins og

bumissa almenn å vori J)essu og sumri; hér å ofan

hefir sumstabar bætzt einhver hin ohagkvæmasta verzlun,

sem hér å landi hefir lengi verib: kornvaran hefir verib

ur héfi dyr, og verb hennar einka misjafnt bæbi næst-

libib år og å sumri l>essu, skortur kornvorunnar viba

mikill, og J)vi tilfinnanlegri, sem å honum for ab bera

! strax å kauptib.

Ver skulum J)vi ekki, bræbur gobir ! efast i [)vi,

ab åstand vort, hvab biisæld og bjargarnægtir snertir,

sé eitt hib bågbornasta^ sem verib hefir mi i morg år,

en vér skulum heldur ekki vantreysta |)vi, ab vér munum

bjargast> ef vér viljum meb aliib bjarga sjålfum oss,

f)Vi gub hjalpar hverjum |)eim
3 sem hjålpa vi 11 sjålfum

ser og bræbrum smum ; efum og heldur ekki, ab |>ab

v eru skynsamleg frams^ni og broburlegt samheidi, meb

hverjum vér eigum ab efla hag vorn, og hrinda burt

'skortinum og illum afleibingum hans; J)essi eru {mu

lijålparmebulin, sem oss eru gefin i hendur og aldrei

brégbast, sé {)au réttilega bnikub:

1. Einsog ab fénaburinn er abalstofn atvinnu vorrar,

og ekki er skortinn ab ottast meban fénaburinn helzt

vib og full not hans, svo er J>ab hin fyrsta forsjålnis-

regla hvers skynsams buanda, ab setja ekki fleiri skepnur

& foburafla sinn, en })eim megi vel nægja, ekki ab eins

til ab lifa vib, heldur og til ab geta gjort fullt gagn af.
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Biiendurnir eru ab vonum olikir, sumir eru ungir og 1855.

oreyndir, abra hefir reynslan ekki getab frædt ; sumir 8. August.

ei'u svo sinni farnir, ab [)eir i einu og obru vilja eiga
^^^^

mikib å hættu, taka fljotan grobå, og gefa litinn gaum
fljotu. og fullu tjoni, sem J>ar af må aubveldlega leiba,

og efalaust leifeir j harbindunum ; en i hverri sveit eru

i'eyndir og greindir biimenn, sem vel sjå råb fyrir biium

sinum, og gætu gefib t)eirn, sem råba Jnirfa, heilræbi

frau i biinabinum, sem ab fullu haldi mættu koma. \yvi

er t>ab hib fyrsta råb, sem allir ættu upp ab taka, ab

bændur i hverjum hreppi i landi voru kysu J)rjå eba

fleiri reynda og greinda buendur i hreppi sinum, er

t>eir fæk å hendur ab skoba nåkvæmlega heyjabirgbir

allra hreppsbua ab haustnottum, og segbu {>eim skyr-

lega, ekki ab eins hve mikinn foburjninga J)eir mættu

setja å heyforba Jmnn, sem fyrir hendi er, svo honum
væri ohætt fyrir skorti, heldur og hverskonar fénab

honum væri hentast ab setja å, eptir foburtegundum og

gæbum og sveitalagi. Tilhogun {)essi er f)egar vib hofb

1 ymsum hérubum landsins, sumstabar eptir yfirvald-

anna skipunum, sumstabar eptir samkomulagi hreppsbua

sjålfra, og hefir hvervetna haft hina æskilegustu åvexti,

svo [mb er eins vonandi og oskandi, ab menu vikist vel

undir J>etta, og hverfi ab })essu råbi, sem einhverju hinu

niesta heillaråbi, sem ollu obru fremur må afstyra skaba

og tjoni manna. J>ab eina band ætla eg leggjandi å

l>etta alfrjålsa félagslega fyrirtæki, ab Jjeir, sem ekki

yilja færa ser i nyt råbleggmgar hinna kosnu heyja-

asetuingarmanna og breyta eptir fyrirsogn {)eirra, fåi

seinastir allra manna i hreppi sinum f6burhjålp, ef })å

kytur, og ekki fyrri en ollum hinum er borgib, sem

hogubu ser eptir råbum J)eim, er |3eim voru gefin.

2. Annab råb, sem })essu næst mætti verja oss

skorti og harbæri, og i fullu sambandi vib hib fyrtalda

mundi få gjort oss ohulta og 6kvibna fyrir sulti og

bjargar eklu i landi voru, er {)etta, ab ver verbum vel

matbjorg Joeirri, sem landib fram bybur og gefur bornum
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1855. sinuihj og nåtturau hefir ætlab oss ab nærast vib; ab

8. August, ver hefbum ab [)vi skynsamleg samtok, i sveitum og

syslum, ab selja ekki i hendur verzlunarmonnum til

burtflutnings ur landinu meira af henni, en ver vel

megum missa, svo ab ver séum birgir eptir; låtuin i

engu åri, og Jja sizt i harbæranam, l)essa [)6rfustu vbru

vora af hendi fyrir abra voru utlenda en inatvoru, eba

|)å, sem oss er naubsynleg til eflingar bjargræbis litvega

vorra; en her af leibir, ab ver hafa verbum samtok um,

ab draga sem mest lir kaupum hinnar o^brfu voruunar,

og l^eirrar munabarvoru, sem ver mi |)egar erum biinir

ab temja oss svo, ab ver erum farnir ab ålita hana og

nefna naubsynjavoru, jafnvel [)6 nofn slikra vorutegunda

ekki Jjekktust hér i landi fram ylir niibja seinustu old.

— Gætum J)ess, bræbur gobir! ab munabarvara sii, sem

alls ekkert gagn gjorir, en oreiknanlegan skaba, a hverja

hlib nautnar hennar sem ver litum, lnin ber mi, ef ver

litum ylir land allt, meira fé ur hondum vorum, svo

J)ess sést enginn stabur, en bil utlend matvara, sem

ver kaupum, og sem 1)6, ef til vill, er tvofalt meiri en

vera bæri; gætum J)ess, ab kaup J)essarar oparfavoru

er [)ab, sem hritib hafa oss ur hondum allan avoxt hinna

morgu gobu åranna, sem hjå eru farin, og skilur oss

eptir undir hallærib marga févana, skuldum bundna, og

svipta frelsi meir en vera bæri; nefnum ovætti {>essa,

sem ver allir J)ekkjum: «kaffe og brennivin», sem oss

eru fullt igildi stribs, drepsottar, hallæris, sem abrar

|)jobir andvarpa undir. En svo er mi timanum fram

komib å [>essu åri, ab ver megum ef til vill segja, ab

råb J>etta komi monnum nå of seint; kauptibin er libin,

og abalpartur matvoru vorrar, sem ver årlega låtum

fra oss flytja, fiskurin n, mun, eins og hin fyrri årin,

{)vi heldur nu um of seldur burt, sem minna helir fyrir

hann fengizt af bjargræbisvorum, en venja hefir verib

til; en ^vi betur, sem ver nu sjåum J>etta, og munum
reyna åbur en årib er uti, tokum oss J>ess betur vara



AaB. BrKV AN«. FoRKBYGti. AF DYRTID. 283

fynr, ab låta oss ekki optar somu fåsinnu henda. Enn 1855.

e *' å åri jDessu eptir i liondum vorum annar liluti bjarg- ^. August,

ræbis vors og vetrarforba, sem verzlunarmenn vorir

eru farnir å hinum seinni årum ab fikjast i, og stunda

ab draga lir liondum oss, og {)ab jafnvel meb ovib-

feldnari verzlunarabferb og fyrir enn meira glingur og

o^arfa, en nokkra abra vom vora, en |iab er slåtursfe

vort; holdum
l)å i år og eptirleibis |)essu bezta bjarg-

ræbi voru svo vel til bags, sem verba ma, og

3. J>ab er hib J>ribja råb, sem verja inætti oss

bjargarskorti og sem eg vildi taka fram. Hofum ab

bvi strax å komanda hausti fullkomin samtok, ab selja

ekki slåtursfe nema å vissum markabarstobum og dogum,

sem fyrirfram séu auglystir i dagblobunum, eba å annan

hagfelldan hått, eins og aurar Jieir, fyrir hverja slåturs-

féb sé fait, og sé Jiab ab eins hin Jmrflegasta vara.

I>vi verbur åsigkomulag hvers hérabs ab råba, og afstaba

[>ess fra kauptunum Jjeiin, sem eptir slåtursfénu sækja,

hvenær markabir Jiessir verbi haldnir.

4. En meb allri frarnsyni og skynsamlegri tilhogun

mun aldrei verba fyrir J>ab komizt, ab ætib nokkrir fair

verba kunni bjargjirota og hjålparjiurfar. Til J)ess ab

geta veitt {ivilikum hina hagkvæmustu hjalp, })å låtum

oss og, ef niogulegt er, og J)ab er hib fjorba råbib, strax

å hausti [)essu stofna i sérhverjum hrepp forbabur mat-

væla, undir stjorn og umsjén hverrar sveitarstjornar,

og tveggja annara manna, sem jmr til séu kjornir af

hreppsbuum;
. forbabur f>etta verbur ab stofnast meb

samskotum enna efnabetri biienda hrepps hvers, af

bverskyns matvæla-tegundum £eim, sem skemmdalausar

må geyma, og lånast ut mot vebi fieim, sem Jmrfandi

verba, fyrst fjolskyldumonnum, |)eim sem kunnir eru ab

sparsemi og reglusemi, en siban hinum, sein sibur eru

kunnir ab f)essum kostum ; lånib greibist aptur meb log-

legum voxtum forbabiirinu fyrir næstu haustnætur.

5. Viba munu hrepparnir eiga meiri og minni
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1855. sjofci, sem suuislacar i hib mimista geymast avaxtar-

lausir; slikum sjobum virbist enganveginn betur varib,

en meb ])\i3 ab brukast til styrktar J^essum naubsynlegu

forbaburuni, og er varia efi å tøyi, ab umsjonarmenn

Jjessara sjéba mundu Ijiifir a ab lja meira eba minna

[)eirra til svo J>arflegs og J)eim svo naskylds auguamibs.

pessi eru hin fau råb, kæru landsmenn! sem al-

Jungib ineb obruin onnum shium nu hefir getab hugsab

til ab sporna vib hallæri og bjargarskorti; færum oss

Jmu allir i nyt meb fullu samheidi, og blessun Drottins

ineb heillarikum avoxtuin skal ekki bresta })etta, heldur

en hvert annab gott og skynsamlegt fyrirtæki.

Aljnngi [)ann 8. Augustmånabar 1855.

/ Hannes Stephensen.

n. August. Indenrigsministeriets Bekjendtgjorelse ang

preussiske Skibes Fritagelse for Tillægs - Afgift i

Island. Khavn den 11. August 1855. — Origi-

nalen af den danske Text i det islandske Departem. Forestill,

og Resol. Protok. 1855, Nr. 58. — Publiceret 1855 i Reykja-

vik By 3 1856 i Skaptafells og Rangarvalla Sysseler og paa

Vestmannftérne, ligeledes samme Aar i alle Sysseler i Vester-

Amtet og i Nord- og Oster-Amtet, med Undtagelse af Huna-

vatns Syssel, hvor den ikke anfores som publiceret, ligcsaa-

lidt som i Arnes, Gullbringa og Kjosar samt Borgarfjords

Sysseler i Stfnder-Amtet. — Original-Aftryk paa Dansk og Is-

landsk i det Schultziske Officin, 4 Sider i 4 t0
. Forste Side

Titelblad, den danske Titel overst, der nedenfor den islandske,

Resten af Titelbladet Dansk. Anden Side den danske Text

med Underskrifter (Inder. rigsminister P. G. Bang, Fuldmægtig

Leuning). Tredie Side den islandske Text uden Underskrifter,

med Verification af Chefen for det islandske Departement:

tt
Samhlj6ba hinum danska texta, vitnar Oddg. Stephensen" ;

fjerde Side blank. - Departem. Tid. 1855, S. 725. Algrecn-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-

kommende, 1855, S. 275-276.

Islandsk: Original -Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Ti'bindi um stj6rnarmål. Islands I, 110.
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Bekjendtgjorelse angaaende at preussiske Skibe 1855.

ere fritagne for den ifolge Bekjendtgjorelse 24. Marts
TT^August

A. befalede Tillægsafgift for visse fremmede Nå-
boners Skibe, naar de beseile Island.

Da der for Kongeriget Preussens Vedkommende

?.
r fort tilstrækkeligt Beviis for, at der er indrommet

det danske Flag fuldstændig national Behandling i dé

preussiske Havne, ere preussiske Skibe, i Henhold til

bekjendtgjorelse af 24. Marts d. A., fritagne for at

erlægge den ved fornævnte Bekjendtgjorelse bestemte

Tillægsafgift af 2 Rd. pr. Commercelæs't, naar de be-

seile Island for der at drive Handel.

Hvilket herved bekjendtgj(5res til Efterretning og

Iagttagelse for alle Vedkommende. — Indenrigsmini-

steriet den li. August 1855.

A ugl j s in g nm, ab pnissnesk skip seu nndan pegin

aukagjaldi Jwi, sem akvefcib er eptir auglysing 24. Marts

!>• a. fyrir sum utanrlkisskip, sem sigla til Islands.

[>areb fullgild sonnun er færb fyrir J)Vi, ab kon rings

-

veldib Prrissland veiti skipum J)egna Danakonrings full-

koniib jafnretti vib innlend skip i hofnum Prussaveldis,

prussnesk skip, sem sigla til Islands til verzlunar,

sauikvænit auglysing 24. Marts j). a., undan begip ab

greiba 2 rikisdala aukagjald j)ao af hverju lestarrumi,

,sem akveoio er i aburnefndri auglysing.

f>etta auglysist jmnnig ollum, er hlut eiga ab inah,

til eptirbreytni. — Stjorn innanrikismålanna, 11. dag

Augustmånabar 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- i6. August,

manden over Island, ang. Landets Forsyning med

Nodvendighedsvarer. KlVåvri den 16. August 1855.

"7 Isl. Copieb. 1855, Nr. 533. Islandsk: Tfo. um stjornar-

målelni Islands I, 110-111; jevnf. Noifcri IV, 50-60.
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1855. I behagelig Skrivelse af 4. i f. M. har Hr. Stift-

16. August, amtmanden henledet Ministeriets Opmærksomhed paa,

at der, efter at Loven om Skibsfart og Handel paa

Island af 15. April f. A. den 1. April d. A. er traadt

i Kraft, ikke Dem vitterligt har viist sig noget frem-

med Skib i nogen af de frigivne Havne, med Undtagelse

af et af Grosserer P. C. Knudtzon til Reykjavik fragtet

spansk Skib, og at Kjobmændene, i Forventning af en

vis Freqvents af baade indenrigsk og udenrigsk Speku-

lanthandel, have forsynet sig svagere end sædvanligt med

Nødvendighedsartikler, og navnlig Fodevarer, saa at der

efter Handelstiden kun vil blive et ubetydeligt, om noget,

Forraad tilbage paa Handelstederne ved Faxabugten,

og har De derhos andraget paa videre Foranstaltning

af Ministeriet, forsaavidt den befrygtede Mangel i Tiden

maatte vise sig, idet De har bemærket, at det under

de forhaandenværende Omstændigheder vil blive umuligt

for Indbyggerne allerede nu i det forste Aar at træffe

de fornodne Forholdsregler til deres nodvendige For-

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning tjen sti. at meddele, at Regjeringen, som

udtalt i Ministeriets Skrivelse af 29. Januar d. A.,

ikke længere vil kunne yde nogen særlig Bistand i den

heromhandlede Henseende, og at man navnlig ikke, efter

at Adgang til Island er aabnet for fremmede Nationer,

vil kunne -paatage sig Ansvaret for at anvende noget

Pengebelob til Islands Forsyning med Nodvendigheds-

varer, for hvilken det maa være Indbyggernes egen Sag

at drage Omsorg gjennem de Handlende, hvorfor man

ikkun har kunnet foranledige, at Indholdet af Hr. Stift-

amtmandens Skrivelse er kommet til offentlig Kund-

skab, for at henlede de Handlendes Opmærksomhed paa

denne Sag, og skulde jeg derhos lige tjenstl. have Dem
anmodet om, behageligen at ville afgive nærmere Ind-

beretning om, hvad der af Dem er foretaget for at bringe

ludholdet af Ministeriets Skrivelse af 29. Januar d. A.
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til Indbyggernes Kundskab. — Indenrigsministeriet den 1855.

16. Augast 1855. TT"^*16. August.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden lr>
- August,

over Nord- ©g Oster -Amtet, ang. Honorar for

Capitelstaxtens Sættelse. Rhavn den 16. August

1855. Isl. Copieb. 1855, Ni\ 535.

I Anledning af Hr. Amtmandens behagel. Skrivelse

a f 6. Febr. sidsti., og det dermed indsendte Andragende
fra Provst G. E. Johnsen om, attilstaaes Godtgjorelse

for Omkostninger og Uleilighed ved at sætte Capituls-

taxterne for 1855—56, meddeles Dem herved til be-

hagelig Bekjendtgjorelse for Provst Johnsen, samt videre

Foranstaltning, at der fra Ministeriets Side Intet haves

imod, at den foreslaaede Godtgjorelse udbetales ham
af Amtets Repartitionsfond. — Indenrigsministeriet den

16. August 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden ig. August.

°ver Nord- og Oster-Amtet, ang. Opforelse af

et af Gaardens Huse paa en Kiosterjord. Rhavn

den 16. August 1855. — isl. Copieb ;W, n>. 539.

Ved hertil at indberette, at De har ladet indkjobe

°g tillægge den under Reynistad Klostergods henhorende
halve Ombudsgaard KiartanstaMr en lille Hytte, eller

saakaldt Badstue, 5 Alen lang og 4 Alen bred oghoi,

imod at Opsidderen paa Gaarden, Bjorn Gufmiundsson,

bliver ansvarlig for samme, samt at De har tilladt, at

,

det dertil medgaaede Belob, 7 Rd., maatte afholdes

af Ombudets Kasse, har Hr. Amtmanden i behagelig

Skrivelse af 27. Novbr. f. A. anholdt om Ministeriets

Approbation paa den af Dem saaledes trufne Foran-

i ftaltning, -Mø* .; •

'.

I Anledning heraf skulde jeg til behagelig Efter-

retning tjen sti. meddele, at der fra Ministeriets Side Intet
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18551 haves at erindre imod, at de til Anskaffelsen af

T bemeldte Badstue medgaaede Omkostninger, 7 Rd.,
16 August.

afholdes af Godsindtægterne, og fores til Udgift i ved-

kommende Administrationsregnskab. — Indenrigsmini-

steriet den 16. August 1855.

21. August. Islandske Departements Circulaire til Stift-

amtmanden og Amtmændene i* Island, angaaende

Oversendelse af andet Tillæg til Medicinal-Taxten.

Rhavn den 21. August 1855. — i|i. Copicb. 1855,

5| Nr;*555"--557.

Hoslagt tilstilles Hr. Stiftamtmanden (Amtmanden)

tjenstl. 5 Exemplarer af « Andet Tillæg til Medicinal-

Taxten af 1853«, til behagelig Uddeling blandt Lægerne

i Sonder-Amtet (Vester-Amtet — Nord- og Oster-

A mtet), i Henhold til det forhenværende danske Can-

cellies Skrivelse af 12. Juli 1845. — Det islandske

Departements Expeditions-Contoir den 21. August 1855.

TBilag].

Andet Tillæg til Medicinal-Taxten af 1853. [Ori-

ginal-Aftryk i det, Schultziskc Officin, 2 Bl. i 8™].

Fra 1. Juli 1855 og indtil videre skulle de neden-

for anforte Medikamenter, ifolge allerh. Resolution af

141 Februar 1844 § 3, udsælges fra Apothekerne i

Danmark efter de her vedfoiede Priser.

.

,
Skilling.

3 3
Aqua Opii 27

Baccæ Juniperi •

. 2

» » contusæ . . . .... 4

Balsamum Copaivæ . .10 2

» Opodeldoch 14

» universale 7 1
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Skilling. 1855.

5 3 21. August.
^antharides 48

grosse pulveratæ 64

subtiliter pulveratæ .... 72
Castoreum canadense 40

» » grosse pulveratum 43
» » pulveratum ....... 46

Ceratum simplex 6
Cerussa alba . . . . 3

» » pulverata 5
Chininum sulphuricum Gr. 1 = 2 ji 114
Cortex Cassiæ cinnamomeæ ..... 8

* » » contusus . . . 11
}>

» » pulveratus . . 14
n Chinæ fuscus 16
M

» » contusus 22
})

» » pulveratus .... 28
* » regius 35

§ » » contusus ..... 44
» » pulveratus .... 53 7

* »> ruber ........ 45

» » contusus 57
w

» » pulveratus .... 69
Crocus 24

» concisus 26
8 pulveratus 49

Electuarium aperiens 16

Emplastrum de Ammoniaco 15

» Cantharidum ordinarium . . 27

» » perpetuum . . . 62

» Cerussæ ........ 9

» de Galbano crocatum ... 42

» gummosum .14
Euphorbium 6

» pulveratum .21
XVI. B. 19
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1855.. Skilling.

21. August. 5 3
*J*~^L

z~i Extractum Chinæ regiæ aquosum 47

» ' » » spirituosum . 58

» Opii gr. 1 o« 1 V« # , . 77

» Rhabarban 51

» Rhei compositum 36

Galbanum 19

» pulveratum 31

Gummi arabicum 11

» » contusum 14

» » pulveratum 23

» Guttæ 13
• • • •

» » pulveratum 31

Infusum Senegæ compositum 7

» Sennæ compositum. ..... 12

Kali nitricum . 4

» » pulveratum . 6

» » depuratum 5 1

» » » pulveratum ... 11 2

Manna calabrina '. 15

Massa pilularum de Cynoglosso 7

Mastix ............ 99

» contusa 105

» pulverata . . '. '. . '. '. .111

Mucilago Gummi arabici ....... 6

Nuces Moschatæ 23

pulveratæ 35

Oleum animale æthereum 7

» Carvi 6

» Cumini 16

» Juniperi e Baccis . , 6

» Origani cretici 7

» Petræ' . 10

» » rectificatum 17

» Raparum 3
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Skilling. 1855.

5 3 21. August.

Opium
. , , 18

* concisum . % . . . 18£

* pulveratum Giv 2 = 1 ft 28

Pasta Glycyrrhizæ 12
Pix burgundica 3
Pilulæ ad Hydropicos 11

w purgantes c. Hydrargyro 34
Pulvis dentifricius niger 33

* digestivus . . . •. 28
w Magnesiæ compositus ..... 47

Radix Glycyrrhizæ ........ 4

? » concisa 7 1

? » pulverata 16

» Rhei 10
)}

» concisa 10£
B

» pulverata 13

» Saleb 16
l)

» pulverata 28
* Senegæ 39
%

» . concisa 42
w

» pulverata .51
* Serpentariæ 10

- » concisa 13
})

» pulverata 22
* Valerianæ 3
* » concisa ...... 7

* » pulverata .10
Saccharum Lactis ......... 4

w
» pulveratum 10

Sal acetosellæ 8
Spiritus Juniperi 9

n paralyticus 11

" saponatus 11
Succus Glycyrrhizæ compositus .... 20

91*
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1855.; Skilling.

21. August. % _ . . . .

Rhei

» »> concentrata

.

»> Castorei canadensis . .

»> » » ætherea

»> Chinæ composita . . .

»> » regiæ ....
» Croci

» Opii crocata ....
» » simplex ....
» » spirituosa ....
» Rhei amara .... i

» ' » aquosa ....
» Va.lfiria.nffi . . . ...

» » colatum . . .

»> hæmorrhoidale

Zincum . . . , .

Det kgl. Sundheds-Collegium i Kjobenhavn, den

9. Juni 1855.

5 3

9
1 oId

16 3

33 5

. 82 11

98 13

14 2

23 3

42 6

57 8

28 4

29
J

4

, i • i

oo

lO

14 9
émå

29 4

34

29

2

27. August. Justitsministeriets Skrivelse til Finantsmini-

steriet, angaaende fast Ansættelse af en Læge i

Hunavatns Syssel. Khavn den 27. August 1855.

— Isl. Copieb. 1855, Nr. 564.

Som det af Justitsministeriets Skrivelse af 10. Marts

1849 vil være Finantsministeriet bekjendt, blev det ved

allerh. Resolution af 15. Decbr. 1837 allern. bevilget,

at der af den islandske Jordebogskasse maatte uddeles

aarligen 100 Rd. til en Læge, som Hunavatns Syssels

Beboere Snskede antaget, og ved eget Tilskud vilde
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forskaffe andre 100 Rd., hvorhos det blev gjort den 1855.

antagende Læge til Pligt, tildeels ogsaa at fungere som 27. August.

Læge i Skagafjords Syssel. Det blev i samme Skrivelse
-r_ ^*fc-^

bemærket, at den Læge, der saaledes efter Beboernes

Anmodning havde nedsat sig i Hunavatns Syssel, var

Cand. chir. Joseph Skaptason, der i Foraaret 1837

havde underkastet sig chirurgisk Examen med forste

Charakteer med Foie, samt at der, efter at han i Aaret

1844 havde ansogt om, enten at forundes et Tillæg åf

200 Rd. til de nævnte 100 Rd., eller at tilstaaes det da

ledigværende Distriktslæge-Embede i Mula Syslerne og

Oster-Skaptaf. Syssel, da det ansaaes hensigtsmæssigere

i dette Embede at ansætte den i selve Distriktet prak-

tiserende Læge Gisli Hjalmarsson, skjondt han var yngre

Candidat, og efter at den daværende Finantsdeputation

havde meddeelt sit Samtykke, ved allerh. Resolution af

25. Juni 1845 tilstaaet Skaptason det begjærte Tillæg

af 200 Rd., dog kun for 3 Aar og under Betingelse

af5 at der ikke imidlertid ved Befordring eller paa andre

Maader maatte aabnes ham Leilighed til at forbedre

sine Indtægter. Da Ministeriet dernæst i Aaret 1848

havde modtaget et Andragende, hvori fornævnte Cand.

chir. Skaptason anholdt om fast Ansættelse i de Di-

strikter, hvori han havde fungeret som praktiserende

Læge, med samme faste Lon af 300 Rd. aarlig, som

dengang vare tillagte Distriktslægerne paa Island, eller,

hvis dette ikke kunde bevilges, om Forlængelse af den

Tid, hvori det ved forberorte allerh. Resolution af 25.

Juni 1845 tilstaaede Tillæg af 200 Rd. aarlig var be-

vilget, fandt Ministeriet, som i dets foranforte Skrivelse

er bemærket, navnlig paa Grund af det endnu uafgjorte

Sporgsmaal om en Reorganisation af Lægevæsenet paa

Island, vel Betænkelighed ved dengang at gaae ind paa

det principale Andragende, men da Billighed i hoieste

Grad syntes at tale for, at Supplikanten blev forundt

en midlertidig Forlængelse af det ham tidligere be-

vilgede Tillæg, blev det ommeldte Tillæg, efter at
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1855. Finantsministeret dertil havde givet sit Samtykke, i be-

27. August, hagelig Skrivelse af 20. Marts 1849, ved allerh. Resol.

af 26. Mai 1849 bevilget Skaptason for eet Aar endnu,

og er et lignende Belob senere hvert Aar bevilget ved

Finantsloven. Imidlertid indkom der i Aaret 1852 hos-

lagte Andragende fra oftnævnte Skaptason, hvori han

paany anholder om at forundes Ansættelse som virkelig

Distriktslæge for Hunavatns og Skagafjords Sysseler,

med de samme Forpligtelser og Rettigheder, som de

ovrige Distriktslæger i Island, og navnlig med Anci-

ennitet fra 15. Decbr. 1837, og i forrige Aar blev det

i anden Anledning af Amtmanden over Nord- og Ost-

Amtet indstillet, at Skaptason maatte blive meddeelt

allerh. Bestalling som virkelig Distriktslæge i Huna-

vatns Syssel og hele Skagafjorden med hans hidtil

hafte Lonning, og at Distriktslæge Johnsen da maatte

dispenseres fra Lægepligten i bemeldte Distrikt.

Naar Ministeriet imidlertid ikke hidtil, uagtet disse

gjentagne Opfordringer, har foretaget noget videre Skridt

til at bevirke Skaptason en fast Ansættelse som Di-

striktslæge, saa er dette, som alt forhen berort, væsent-

ligst foranlediget derved, at man ventede, at en al-

mindelig Omordning af det islandske Lægevæsen, hvortil

Dr. Schleisner havde udarbeidet et Forslag, vilde kunne

iværksættes i den nærmeste Fremtid; men da denne

Sag, af Aarsager, som Ministeriet ikke er Herre over,

er trukken meget længere ud, end det fra forst af

kunde forudsees, og det nu er uvist, naar samme kan

finde en endelig Afgj oreise, og endog sandsynligt, at

en længere Tid vil hengaae, inden saadant kan skee,

men det paa den anden Side vil være ubilligt mod

Skaptason, der alt i lang Tid har været qvalificeret til

en Ansættelse som Distriktslæge, at udsætte Sporgs-

maalet om hans Ansættelse derefter, ligesom det i et-

hvert Fald raaa antages at være af særdeles Vigtighed,

- at sikkre det paagjeldende Distrikt, der tæller c. 8000

Indvaanere, en saa duelig Læge som Joseph Skaptason
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ansees for at være, hvilket ogsaa i sin Tid er anbefalet 1855.

saavel af Landphysikus, Justitsraad Thorstensen, som
^27^Augu8t

Dr. Schleisner, idet Sidstnævnte endog har formeent,

ftt der burde ansættes een Distriktslæge i hvert Syssel

Paa Island, — skulde jeg, næst at bemærke, at det i

sidstnævnte Henseende vilde kunne paalægges Skapta-

son, hvis fast Ansættelse maatte blive ham forundt, at

underkaste sig mulige Forandringer i Distriktets Grænd-
ser, tjenstl. udbede mig Finansministeriets Yttringer

behageligen meddelte, om der fra Sammes Side maatte
«

være Noget at erindre imod, at der herfra nedlægges

allerund. Forestilling om, at Skaptason udnævnes som

Distriktslæge i Hunavatns og Skagafjords Sysseler, og

at der som Lon for ham opfores paa Forslaget til Fi-

nantsloven for næste Aar og indtil videre en Sum af

300 Rd. aarlig, hvorimod selvfolgelig det hidtil den

praktiserende Læge i bemeldte Distrikt ved Finants-

loven bevilgede Belob af samme Storrelse bortfalder,

ligesom man ogsaa specielt med Hensyn til den even-

tuelle Pensionsberettigelse onsker at modtage velbe-

Hieldte Ministeriums Yttringer angaaende den forberorte

af Skaptason fremsatte Begjæring om, at der maatte

blive forundt harn Anciennitet fra 15. Decembr. 1837,

idet jeg ikke undlader at tilfoie, at daværende Land-

physikus i Island, Justitsraad Thorstensen, saavelsom

det kgl. Sundheds-Collegium, have i sin Tid, som ved-

lagte Bilage udvise, anbefalet, at Skaptasons Ancien-

nitet maatte regnes fra 25. Juni 1845, da han erholdt

samme Gage som de i Island ansatte Distriktslæger

dengang havde, hvorfor ogsaa Billighed synes at tale.

Med Svaret forventes Bilagene tilbagesendte. —
Justitsministeriet den 27. August 1855.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 29. August

til Biskoppen over Island, ang. Forslag til For-

bedring af Præstens Indtægter ved Reynistad
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1855. Kloster. Khavn den 29. August 1855 K —
29 AueusT

*8*' ^°P*eb- 1855
> Nr. 565. Islandsk: Ti'o. um stjémarmål.

'

Islands I, 111-112.

Med Deres Hoiærværdigheds behagelige Skrivelse

af 17. August f. A. har Ministeriet, modtaget et An-

dragende, hvori Sognepræsten til Reynistad Kloster-

kald inden Skagafjords Syssel, Olav Olavsen, har an-

holdt om, at de Indtægter, der have været henlagte til

den tidligere ved bemeldte Kloster værende Degn, maa

for Fremtiden tilfalde ham.

Efter at der i denne Anledning har været brev-

vexlet mellem Indenrigsministeriet og undertegnede Mi-

nisterium, samt Finantsministeriet, skulde jeg ikke und-

lade til behagelig Underretning og videre Bekjendt-

gjoreise for Andrageren tjenstl. at melde, at Ministeriet

under de forhaandenværende Omstændigheder ikke seer

sig i Stand til at bevirke den saaledes ansogte For-

bedring i Kaldets Indtægter. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 29. August 1855.

29. August, Grundlovsbestemmelse om Indskrænkning af

Grundloven af 5. Juni 1849. Eremitagen den

29. AugUSt 1855'\ — Udkommen igjennem Indenrigs-

ministeriet (Bang), og sendt til Amtmændene i Island med

Skrivelse fra det islandske Departement af 25. April 1856,

men ikke publiceret der i Landet. Blandt de almindelige Love,

som ere forelagte Althinget i Sessionen 1857, er den vel op-

sendt, men bortfalden, som ikke anfort blandt de Lovbud, der

ere komne under Forhandling. Den optages her i Sammenhæng

med de danske Forfatningslove. — Original-Aftryk i det

Schultziske Ofacin, 2 Bl. i 4«°. Depart. Tid. 1855, S. 665—

667; 697—699. Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-

ninger m. v. Danmark vedkommende, 1855. S. 279—282.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at den

af Rigsdagen i tvende ordentlige Samlinger vedtagne

') jevnf. Indenrm. Skriv. 13. Juni 1855

2

) jevnf. Kundg. 2. Oktbr. 1855.
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°g derefter af Os allern. bifaldte Grundlovsbestemmelse 1855.
°m Indskrænkning af Grundloven af 5. Juni 1849, i 29. August.

Henhold til nysmeldte Lovs § 100, har været forelagt

eu af nye Valg fremgaaet Rigsdag, og af denne tredie

Gang i uforandret Skikkelse er bleven vedtaget, stad-

feste Vi herved denne Grundlovsbestemmelse, saaledes

lydende

:

1. Grundloven af 5. Juni 1849 indskrænkes til at

g) ælde for Kongeriget Danmarks særlige Anliggender.

2. Kongeriget Danmarks særlige Anliggender 1 ere

:

Justits- og Politivæsenet (medUndtagelse af den Deel,

der er overdraget Krigsmagten), derunder den almindelige

Lovgivning vedkommende borgerlige Forhold, Forbrydelser

l
) Ved Reskript til Premierministeren, dateret den 29. August

1855, foranlediget ved dennes Beretning og Forestilling,

er det tilkjendegivet, at i Anledning af, at der under For-

handlingerne fra flere Sider var uudtalt Frygt for, at en

fremtidig Regjering skulde kunne gjbre den Paastand

gjeldende, at vigtige i Grundloven af 5. Juni 1849 tilsagte

Friheder, navnligen Religionsfrihed, Pressefrihed, For-

samlings- og Foreningsfrihed, skulde henføres til Mon-
archiets fælles Anliggender, og at Kongerigets Rigsdags

grundlovmæssige Betydning og Rettigheder ei længere

stode ved Magt, Alt fordi disse Gjenstande ei specielt ere

opregnede i fornævnte Grundlovsbestemmelses anden §,

samt at der næres Onske om, at denne Usikkerhed maatte

kunne fjernes, hvilket, forsaavidt den virkelig var tilstede,

kun vilde kunne skee ved en ny fortolkende Grundlovs-

bestemmelse" — har Kongen saa meget mindre fundet sig

foranlediget til nu at foretage Noget i dette Oiemed, som

han med Ministeriet finder det tt
aldeles utvivlsomt, at de

ommeldte Friheder henhøre under de i Grundlovsbestem-

melsen udtrykkeligen nævnte særlige Anliggender, og at

Grundlovsbestemmelsens første § opretholder Grundloven

af 5. Juni 1849 og dermed Kongerigets Rigsdags grund-

lovmæssige Betydning og Rettigheder for alle de Anlig-

gender, som overeensstemmende med Grundlovsbestemmel-

sen forblive under Kongerigets Rigsdags Omraade", —
Depart. Tid. 1855, S. 723-724; Algreen-Ussings Lovsaml.

1855, S. 279 Anm.
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1855. og Rettergang; — Tilveiebringelsen af det Mandskab

29. August, til Land- og Sohæren, som ifolge de bestaaende Planer,
r~'^-"

eller de fra den lovgivende Magt for de fælles Anlig-

gender udgaaede Love skal leveres fra Kongeriget; —

-

Tilveiebringelsen af de Heste, Levnetsmidler, Foder,

Qvarteer- og lignende Naturalfornodenheder, som Konge-

riget paa samme Maade forpligtes til at skaffe tilveie;

— Kirke- og Underviisningsvæsenet med de under

samme horende Læreanstalter, med Undtagelse af de

under Krigsmagten horende Læreanstalter; — Commu-

nalvæsenet; — det almindelige Fattigvæsen; — Næ-

ringsforholdene; — Landvæsenssager; — Beskatning af

faste Eiendomme, Formue, Indtægt og Næring; — Sager,

vedkommende stemplet Papir, alle med de særlige An-

liggender forbundne Indtægter og Udgifter og hvilken-

somhelst ny Skat for Kongeriget alene; — den Deel

af Statsgjælden, som reiser sig af Lov af 20. Juni 1850

om Udjævning af Forskjellen mellem privilegeret og

• uprivilegeret Hartkorn, og enhver Gjæld, som i Frem-

tiden maatte stiftes for Kongerigets særlige Vedkom-

mende; — Sundhedsvæsenet; — Kanal- og Havne-

væsenet; — Veivæsenet og Jernbanesager; — Frikjor-

selssager; — Assurancevæsenet; — Strandingsvæsenet;

— Sager, vedkommende de borgerlige militaire Corpser;

— Sager, vedk. offentlige Stiftelser, Lehn og Fidei-

commisser; — Sager, vedk. det kgl. Theater og det

kgl. Capel ; — Coloniernes indre Anliggender. Bestem-

melserne i denne Paragraph kunne forandres ved Lov.

3. Hvad der for Tiden henhorer under Kongerigets

verdslige eller geistlige Administration, kan kun ved

Lov henlægges under nogen anden Statsdeel.

4. Paa Finantsloven opfores Kongeriget Danmarks

særlige Indtægter og Udgifter. — Kongerigets særlige

Indtægter ere alle de, der hidrore fra dets særlige Ind-

tægtskilder eller opkræves til dets særlige Anliggender

(cfr. § 2). — Kongerigets særlige Udgifter ere de, der

vedkomme dets særlige Anliggender, saavel som den
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Paa Kongeriget faldende Andeel af det Belob, hvormed 1855.
de for det hele Monarchi fælles Udgifter maatte over- ^p"^*^

t
stlge de for Monarchiet fælles Indtægter. Denne Andeel
af de fælles Statsudgifter skal udredes til den Tid, de

forfalde, og, i Tilfælde af Forsommelse heraf, forlods

fradrages Kongerigets særlige Indtægter.

5. Nærværende Grundlovsbestemmelser træde i

Kraft: 1) naar den danske Rigsdag, efter at være bleven

bekjendt-med den Fællesforfatning, som Kongen i Hen-
hold til Kundgjorelsen af 28. Januar 1852 allernaad.

niaatte agte at lade udgaae, beslutter, at disse Grund-

lovsbestemmelser skulle træde i Kraft samtidigt med
Fællesforfatningen; — 2) eller naar en Forsamling,

bestaaende af Afsendinge fra Monarchiets forskjellige

Dele, sammensat efter et Forhold, som svarer til det,

der er fastsat for Storreisen af de enkelte Statsdeles

Bidrag til Statsfornodenhederne, og valgt for Konge-
rigets Andeel, enten efter den for samme bestaaende

Valglov eller af den danske Rigsdag, idetmindste 60,
l
fo af Landsthinget og fjs af Folkethinget, blandt ved-

kommende Things egne Medlemmer — har forenet sig

nied Kongens Regjering om en i Henhold til Kund-

gjorelsen af 28. Januar 1852 affattet Fællesforfatning,

°g denne af Hs. M. Kongen er bleven ophoiet til Lov.

6. Fra samme Tid ere §§ 1, 4—17, 21, 23, 33,

54 og 71, samt den forste midlertidige Bestemmelse i

Grundloven af 5. Juni 1849 ophævede, ligesom de Para-

'

grapher i bemeldte Grundlov, der angaae baade Mon-

archiets fælles og Kongerigets særlige Anliggender, ere

indskrænkede til disse sidste alene, og er tillige det i

Indledningen tagne Forbehold fyldestgjort.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Eremitagen den 29. August 1855.

Statsregnskab for Kongerigets Vedkommende si. August,

for Finantsaaret fra 1. April 1854 til 31. Marts
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1855. 1855. Statsbogholdcriet den 31. August 1855
1

.
—

37"*Augmit Udfærdiget igjennem Statsbogholderiet (Schiern) og trykt i

Bianco Lunos Bogtrykkeri, 34 Sider i 4to
. Uddrag i Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-

kommende, 1855, S. 282—284 Anm. — Her anføres kun,

hvad der direkte henføres til Island. — Uddrag.

Indtægt:

A. Fælles Indtægter ....

B. Særlige Indtægter for Kongeriget ....

Finantslov § 14. De islandske Intrader (Bilag P)

30275 Rd. ») Sk.

-f- Versursaldo 578 — » -

Beregnet Indtægt (for Kongeriget) . . 27629 — 6 -

Virkelig Indtægt 30854 — 5£ -

% Udgift: • *>ivM? r

A. Fælles Udgifter ....

B. Særlige Udgifter (for Kongeriget) ....

Finantslov § 29. Indenrigsministeriet (Bilag K).

B. Udgifter Island vedkommende.

Bevilget Udgift (for Kongeriget). . 44987 Rd. 88 Sk.

Virkelig Udgift (for samme) .... 42123 — 19 -

(Kassebeholdninger den 31. Marts 1855):

7. ved Islands Jordebogskasse . . . 21631 Rd. 23 Sk.

31. August. Udenrigsministeriets Circulaire til samtlige

Overøvrigheder, angaaende Skibs-Gertifikater og

latinske Sopasse. Khavn den 31. August 1855.

— Dette Circulaire er med Udenrigsministeriets Skrivelse at

3. Septbr. 1855 sendt til Indenrigsministeriet, for at meddeles

Stiftamtmanden og Amtmændene i Island, og er tilstillet disse

Embedsmænd ved Indenrigsministeriets Circulaire 14. Septbr.

1855 (see nedenfor). Trykt efter Afskrift fra Udenrigsmini-

steriet.

') jevnf. Statsregnsk. 16. Oktbr. 1855.
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I Anledning af, at Admiralitetsretten i London har 1855.
fra den Omstændighed, at ikke alle Skibets Rhedere 81. August,

fandtes navngivne i Skibseertifikatet og det kgl. latinske

S<>Pas, hentet et Motiv til i længere Tid at tilbage-

holde et i det danske Monarchi hjemmehørende Skib,

hvorved ikke ubetydelige Udgifter ere foranledigede for

vedkommende Rhedere, er det af Ministeriet blevet

taget under Overveielse, hvorvidt der maatte være Grund
hl for Fremtiden i ovennævnte Dokumenter at lade

Udfore samtlige Medrhederes Navne. Uagtet nu den

danske Lovgivning ikke foreskriver en saadan Forms
iagttagelse, men er fyldestgjort, naar ikkun Hoved-
cederen er navngivet, og uagtet ifolge Folkeretten en-

hver neutral Stat kan fordre, at dens egne Love ene

°g alene lægges til Grund ved Bedommelsen af dens

Skibes Nationalitets - Dokumenter, har Ministeriet dog
troet,

i den Hensigt at afværge yderligere Tab for de

danske Rhedere, at turde tage Hensyn til de Fordringer,

Admiralitetsretten formener sig berettiget til at stille

nie <l Hensyn til Skibscertifikater og det latinske Sopas,
selv om disse Fordringer ikke finde nogen Hjemmel i

d^n danske Lovgivning.

I Betragtning heraf er det blevet vedtaget, for

femtiden at optage saavel i det latinske Sopas som
1
Skibseertifikatet Navnene paa samtlige Medrhedere,

hvorved altsaa den af Ministeriet i sin Tid givne In-

struktion 1 om, i Tilfælde af, at et Skib har flere end
t° Rhedere i Passet, vil ophore at være gjeldende.

Idet jeg har den Ære at bringe Ovenstaaende til

(Tit.'s) Kundskab, med Anmodning om, behagelig i

9Vereensstemmelse hermed at ville instruere de lokale

ivrigheder, hvem Udfærdigelse af Skibscertifikat paa-
hviler, tillader jeg mig at tilfoie, at forsaavidt der ikke
1 Blanketterne til de kgl. latinske Sopas og til Skibs-

i see Udenrigsmin. Circ. 29. Mai 1854 under Indenrigsmin.

Skriv. 28. Juni s. A. (XV, 666).
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1855. certifikaterne findes Plads til samtlige Rhederes Navne,

r^T" ville disse for Fremtiden være at anfcire paa et sær-
\ugust. r

skilt med Embedssegl til Passet eller Certifikatet ved-

heftet Ark Papir, hvortil Passets eller Certifikatets

Text, ved ligesom hidtil at navngive Hovedrhederne,

maa indeholde en tydelig Henviisning. — Udenrigs-

ministeriet den 31. August 1855.

septbr. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.

en ny Fundats for det islandske Stiftsbiblioteks

faste Fond, m. m. Khavn den 4. Septbr. 1855 1
.

- fol. Copieb. 1855, Nr. 573.

Fra Etatsraad Rafn har Ministeriet modtaget det

hoslagte Forslag til en Fundats for det islandske Stifts-

bibliotheks faste Fond, hvilket han har onsket snarest

muligt approberet, da han derefter agter at gjore Skridt

saavel i Norden som i Tydskland, England og Nord-

amerika til Bibliothekets videre Fremtarv.

Forinden imidlertid Videre i denne Anledning fore-

tages, skulde jeg tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden og

D. Hoiærv. anmodet om, over dette Forslag behagel.

at ville indhente Erklæring fra Bibliothekets Bestyrelse,

hvilken Erklæring dernæst, ved det Indsluttedes Til-

bagesendelse , bedes hertil indsendt, ledsaget af de

Yttringer, hvortil De muligen maatte finde Anledning,

og skal Ministeriet ikke undlade ved samme Leilighed

til videre Foranstaltning hoslagt at fremsende en af

Etatsraad Rafn udarbeidet Anviisning til en Revision

af Bibliothekets Samlinger. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 4. Septembr. 1855.

septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet, angaaende

') Fundats 10. Juli 1856.
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Forslaget om Henlæggelse af Biskoppens Residents 1856.

til Reykjavik. Khavn den 10. Septbr. 1855. —jo^Septbr.

tø- Copieb. 1855, Nr. 611.

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet har,

Ved at fremsende det herhos tilbagefolgende Andragende
ttied tilhorende Bilage, hvori Biskoppen over Island, H. G.

Thordersen, har anholdt om, enten at det maatte tillades

ham at flytte bort fra sin Embedsjord Laugarn es og

bosætte sig i Reykjavik, imod at der i saa Fald blev

tøstaaet ham en aarlig Husleiehjælp af 200 Rd., eller

at der paa offentlig Regning maatte blive lagt et nyt

Tag paa hans Vaaningshuus paa Laugarnes, samt at

den ovrige ved det slette Tag skete Skade paa Byg-
Qmgen maatte blive repareret, næst at bemærke, at der

for Tiden ikke vil kunne være Tale om, at Biskoppen

kan flytte bort fra Laugarnes, idet velbemeldte Mini-

sterium ikke seer sig istand til at bevirke den af ham
ansogte Husleiehjælp, i behagelig Skrivelse af 28. April

A. anbefalet Biskoppens Andragende om, at de ved

Bygningen stedfindende Mangler maatte blive afhjulpne

yed Ministeriets Foranstaltning.

Da imidlertid intet Overslag var indsendt over Om-
kostningerne ved den omhandlede Reparation, anmodede

Ministeriet Stiftamtmanden over Island om at foran-

ledige samme affattet og indsendt hertil.

Ved at indsende det hoslagte Overslag, hvorved

Udgifterne ved den ommeldte Reparation anslaaes til

2112 Rd. 58 Sk., har Stiftamtmanden i den ligeledes

vedlagte Skrivelse blandt Andet yttret den Formening,

at det vil være at foretrække at forsoge saavel Jorden

Laugarnes som Bygningen bortsolgt saaledes, at Jorden

sælges for sig, og Bygningen enten til Nedbrydelse eller

tøaaskee alternativt med en Haveplads og Hjemme-

niark til Foder for en Ko, idet han har anseet det for

utvivlsomt, at Omkostningerne ved at lægge etBræde-

tag paa Bygningen let ville kunne opsluge den Kjobesum,
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1855. der i sin Tid maatte kunne opnaaes for Bygningen,

10. Septbr. hvilket formenes at være godtgjort til Evidents ved
~*

det medfulgte Overslag. Stiftamtmanden har derhos

formeent, at det er at forudsee, at Biskoppens Op-

holdssted dog atter vil blive forlagt til Reykjavik, da

den Gene for Forvaltningen, som foraarsages ved en

saadan Afstand mellem Stiftamtmand og Biskop, hvis

mange Fællesforretninger fordre en stadig Samværen

og Samvirken, nodvendigviis maa hæves, og at det vilde

være beklageligt, om man, naar denne Forandring af

Biskoppens Opholdssted skulde indtræffe, fornylig havde

anvendt flere Omkostninger paa Bygningen, uden at der

var Udsigt til, at man derfor vilde opnaae en storre

Kjobesum for samme.

Da det saaledes af Stiftamtmanden Anforte stem-

mer ovefeens med den allerede i Ministeriets Skrivelse

af 10. August 1850 udtalte Anskuelse, maa jeg finde

det aldeles utilraadeligt, nu at anvende den i Over-

slaget anforte betydelige Sum til Bygningens Repara-

tion, og derimod holde for, at Eiendommen bor snarest

muligt forsoges afhændet paa den af Stiftamtmanden

foreslaaede Maade, inden den paadrager Statskassen

yderligere Udgifter, og skulde derfor, da dette ikke vil

kunne skee medmindre der indrommes Biskoppen Hus-

leiehjælp til at bosætte sig i Reykjavik, selvfolgelig

imod at den for Eiendommen indkommende Kjobesum

indflyder i Statskassen, tjenstl. henstille til Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet, om Samme ikke

efter de omforklarede Omstændigheder maatte finde

Anledning til at optage et Belob af 200 Rd. som Hus-

leiehjælp for Biskoppen over Island paa sit Budget for

indeværende Aar og fremdeles, idetmindste for den nu-

værende Biskops Embedstid.

Om den Beslutning, som af velbemeldte Ministerium

tages, tor jeg forvente mig Underretning behagel. med-

deelt og dermed Bilagene tilbagesendte. — Indenrigs-

ministeriet den 10. Septembr. 1855.
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Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 1855.

til Stiftamtmanden over Island, ang. Indtægterne iL^E^I:

af StaSarbakka Præstekald og deres Fordeling

mellem en fratrædende og tiltrædende Sognepræst.

Khavn den 13. Septbr. 1855. — isi. Copieb. 1855,

Nr. 688. Islandsk: Tioindi um stj6rnarmålefni Islands I,

H2~ir&IM4:
' ^^^^^^ §S|

Med behagelig Skrivelse af 10. Mai sidsti. har Mi-

nisteriet modtaget et Andragende, hvori Sognepræst

Sveinn Nielsson, som under 30. Mai 1850 blev allern.

beskikket til Sognepræst for Stadastads og Budenstads

Menigheder i Snæfellsnes Syssel, men forst blev vidende

om denne Udnævnelse efter Udlobet af Fardagsaaret

1850, har besværet sig over en af Hr. Stiftamtmanden

under 22. Decembr. 1852 afgiven Resolution, hvorefter

Indtægterne af det af ham tidligere beklædte Embede

Stadarbakka og Efranups Sognekald i Nord- og Ost-

Amtet i Fardagsaaret 1850—51 skulle, med Fradrag

af de til Embedets Bestridelse medgaaede Udgifter, til-

komme hans Eftermand i sidstnævnte Embede, Sogne-

præst Gisli Gislason, som under 1. Novbr. 1850 blev

collationeret til dette Kald, men forst overtog samme
til Fardag 1851, og anholdt om, enten at den ommeldte

Resolution maa blive forandret, saaledes at Andrageren

ansees berettiget til at oppebære de overskydende Ind-

tægter af Stadarbakki Præstekald i det ommeldte Tids-

rum, eller at det i alt Fald maa blive tilladt, at denne

Sag maa undergives Domstolenes Paakjendelse.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for An-
drageren tjenstl. at meddele, at da det her reiste

Sporgsmaal ikke angaaer Tvistigheder om Delingen af

Embedets Indtægter mellem den nuværende Sognepræst

og den, der som constitueret har bestyret Embedet

inden han tiltraadte samme, hvilket Sporgsmaal, ifolge

XVI. B. 20
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1855. Forordn, af 3. Febr. 1836 IV, vilde have været at af-
^^^^ • •

Septbr
^°re Ye(* Ovrighedeiis Resolution, men derimod dreier

sig om hvem, enten den fratrædende eller nuværende

Præst til Stadarbakki Sognekald, det tilkommer, i Hen-

hold til Anordn. 6. Januar 1847, at oppebære Kaldets

Indtægter i et vist Tidsrum, vil Sagen, som af An-
drageren begjært, i fornodent Fald være at afgjore ved

Domstolene. — Ministeriet for Kirke- og Underviis-

ningsvæsenet den 13. Septembr. 1855.

13. Septbr. Lov om Adgang for danske Skibsforere til

at forhyre fremmede Sofolk. Eremitagen den

13. Septbr. 1855. — Denne Lov er udkommen igjen-

nem Justitsministeriet (JSimony). — Original -Aftryk i det

Schultziske Officin, 2 Bl. i 4*. Departem. Tid. 1855, S. 745.

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1855, S. 284—285.

Islandsk: forelagt Althinget i dets Session 1857 i Hen-

hold til kgl. Resolution 10. Novbr. 1843, og trykt i Tioindi

fra alfungi Islendinga 1857, Viob. A, S. 68 (med urigtigt

Datum : 13. Juli 1855). Forhandlinger om dens Udvidelse til

Island i Tio. fra alf>. Islend. 1857, S. 18. 173. 200. 352-853,

hvorefter den udkom med Modifikation som Plak. 27. Mai

1859 (see denne).

u. Septbr. Indenrigsministeriets Circulaire til Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island, angaaende Ud-

færdigelse af Skibs-Certifikater og latinske So-

passe. Khavn den 14. Septembr. 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 612-614.

Efter Udenrigsministeriets Anmodning tilstilles hos-

lagt tjenstl. Hr. Stiftamtmanden (Amtm.) til behagelig

Efterretning og videre fornoden Foranstaltning Gjen-

part af en gjennem bemeldte Ministerium under 31. i f. M.

til samtlige Ovrigheder i Kongeriget og Hertugdommerne

udfærdiget Circulairskrivelse, betræffende Udfærdigelsen

af Skibscertifikater og kgl. latinske Sopasse for Skibe,



t

Tndenhm. Cjrc. ang. Skibspapirer. 307

der eies af Flere i Fællesskab. — Indenrigsministeriet 1855.
den 14. Septembr. 1855. ^TT^rr

14. Septbr.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 14. Septbr.

manden over Island, ang. Udsættelse af den af

den engelske Regjering besluttede Undersfigelse

om engelske Fiskeres Forhold ved Islands Kyster.

Khavn den 14. Septbr. 1855. — lsl. Copieb. isss,

I Forbindelse med Skrivelse herfra af 6. Juli sidsti.

skulde man ikke undlade tjenstl. at meddele, at ifolge

modtagen Underretning fra Udenrigsministeriet har den

engelske Regjering fundet sig foranlediget til at udsætte

den i bemeldte Skrivelse omhandlede Opsendelse af et

Krigsskib til Island, til Undersogelse af det af engelske

og irske Sofolk under deres Ophold ved Island udviste

Forhold til næste Aar. — Indenrigsministeriet den 14.

Septembr. 1855 *.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 17. Septbr.

til Indenrigsministeriet, ang. Bisperesidentsens

Forlæggelse fra Langarnes til Reykjavik. Khavn

den 17. Septbr. 1855. — isi. Copieb. 1855, Nr. 628.

At Ministeriet med Hensyn til de i Indenrigsmini-

steriets behagelige Skrivelse af 10. i d. M. omfor-

klarede Omstændigheder har optaget et Belob af 200

Hd. som Husleiehjælp til Biskoppen over Island, og

at der saaledes, saafremt denne Post maatte blive be-

vilget, ikke fra Sammes Side vil være Noget at erindre

imod, at Jorden Laugarnes med den paa samme staaende

Bolig bortsælges, det har jeg ikke villet undlade herved

tjenstl. at meddele til behagelig Efterretning, idet jeg lige

') s. D. er ligelydende Skrivelse afgaaet til Amtmanden i

Nord- og Oster-Amtet. Copieb. sst. Nr. 624.

20*
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1855. tjenstl. maa henlede velbemeldte Ministeriums Opmærk-

T^T^T^T^ somlied paa, at det under den anforte Forudsætning
17. Septbr.

.

ikke vil kunne paalægges Biskoppen, at udrede Renter

af Kjobesummen for Jorden Laugarnes. — Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet den 17. Septembr.

I .
1865.". i •

.

' '

t
K^ /

1

"
'

19. Septbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Skifteforvaltningen i en Syssel-

mands Bo. Khavn den 19. Septembr. 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 631.

I et med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse

af 22. Febr. sidsti. indkommet, til Indenrigsministeriet

stilet og derfra hertil afgivet Andragende, har Sogne-

præst S. G. Thorarensen af Hraungerfci i Arnæs Syssel

deels besværet sig over, at han ikke har kunnet er-

holde et Belob af 41 Rd. 72 Sk. , hvilket ifolge en i

Aaret 1848 i afgangne Sysselmand Bonnesens Bo fore-

tagen Repartition tilkommer Andrageren, der som Cau-

tionist for Bonnesen har maattet betale en Deel af

Boets Gjæld til Statskassen, som hans Andeel i en i

Boet, efter sammes Slutning i 1838, tilfalden Capital,

samt over Skifteforvalterens Forhold i det Hele ved

denne Leilighed, deels anholdt om, at det maatte blive

paalagt bemeldte Skifteforvalter at tilbagebetale en Deel

af det for en Udskrift af Skiftebehandlingen i bemeldte

Bo erlagte Gebyr, paa Grund af at denne Udskrift efter

hans Formening er meddeelt i storre Omfang, end af

ham forlangt.

I denne Anledning skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og videre Bekj en dtgj oreise for Ved-

kommende tjenstl. at meddele, at forsaavidt Andrageren

har anket over, at det ham tilkommende Belob ikke er

tilstillet Stiftamtmanden paa den kgl. Kasses Vegne,

skjonnes der ikke at kunne paaligge Skifteforvalteren

nogen Forpligtelse hertil, da Statskassens Krav paa
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forhenværende Sysselmand Bonnesens Bo deels er af- 1855.

&jort, deels er frafaldet ved Rentekammer-Skrivelse af \"7T~o
19. Septbr.

^0, Juli 1840, ligesom Ministeriet ikke heller kan an-

see Skifteforvalteren pligtig til, som af Andrageren

paastaaet, at oversende det omhandlede Belob, hvori-

mod det maa være Klagerens egen Sag, enten selv

eller ved Fuldmægtig at hæve Belobet hos Skiftefor-

valteren, men at der iovrigt ikke for Ministeriets Ved-

kommende findes Anledning til at indlade sig videre

paa de af Andrageren fremforte Besværinger, idet jeg

med Hensyn til den af Andrageren fremsatte Paastand

paa Tilbagebetaling af det for Udskrift af Skiftebe-

handlingen erlagte Gebyr, med Hr. Stiftamtmanden maa
være enig i, at dette Sporgsmaal, der ikke dreier sig

°m Gebyrets Beregning , men i det Hele om , hvorvidt

Akten i Andragerens Skrivelse af 29. Juni 1853 kan

antages at være reqvireret i hele det Omfang, hvori

den er bleven meddeelt, efter sin Natur maa henhore

under Domstolenes Paakjendelse. — Justitsministeriet

den 19. Septembr. 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 22. septbr.

banden over Island, ang. Opforelse af en Kirke

paa Prestbakki i Skaptafells Syssel. Khavn den

22. Septembr. 1855. — isi. Copieb. 1855, Nr. 643,

Da det som Folge af, at det ved den 7. August

sidsti. afholdte Licitation over Opforeisen af en ny

Kirke paa Prestbakki i Skaptafells Syssel gjorte Bud
af 14,500 Rd. er blevet forkastet, ikke vil kunne und-

gaaes, at Regjeringen selv foranstalter det omhandlede

Bygningsarbeide udfort, vil det til Anskaffelsen af de

1 det af Hr. Stiftamtmanden indsendte Overslag anforte

Materialier til det nævnte Bygningsarbeide nodvendige

Belob blive opfort paa Finantslovforslaget for Aaret

1856-57.
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1855. Under Forudsætning af, at dette Belob bevilges ved

22. Septbr. Finantsloven, ville de foranforte Materialier kunne ind-

kjobes her og opsendes til Vestmanno til næstkommende

Foraar. Storre Vanskelighed vil det derimod medfore,

at faae Tommeret bragt iland fra Vestmanno, daKjob-

mand Bryde, med hvem man forelobig har talt om

Sagen, har erklæret, at han ikke turde paatage sig at .

lade et Handelsskib gaae over til Portland med Tom-

meret, idet Assurance ei kan erholdes for en saadan

Tour. Det vil saaledes formentligen blive nbdvendigt,

at Tommeret foranstaltes bragt iland med nogle af de

storste islandske Baade, der bruges til Transport mellem

Vestmanno og Fastlandet, og der bor i Tide træifes

Akkord herom med Vedkommende i Island.

Ministeriet maa derfor ansee det for rettest, at

der allerede nu indhentes Erklæringer fra Sysselmændene

i Skaptafells og Vestmanno Sysseler om, hvorledes Sagen

bedst kan ordnes, og navnligen fra den Forstnævnte,

om paa hvilket Sted i Skaptafells Syssel Tommeret

med mindst Fare kunde ilandsættes, idet der dog til-

lige ved Landingsstedets Valg maatte tages tilborligt

Hensyn til, at Transporten derfra til Byggestedet ikke

bliver besværliggjort mere end hoist nodvendigt, hvor-

efter det formentlig vilde kunne overdrages til de nævnte

Embedsmænd, efter nærmere indbyrdes Overeenskomst,

i sin Tid at foranstalte det videre Fornodne til Iværk-

sættelsen af den omhandlede Transport, navnligen saa-

ledes, at Sysselmanden paa Vestmanno har Tilsyn med

Materialiernes Afsendelse derfra til den beleiligste Tid,

og Sysselmanden i Skaptafells Syssel, som da maatte

være underrettet om Tiden, naar Tommeret ilandsættes,

træffe de fornodne Foranstaltninger til dets Modtagelse

ved Landingsstedet og dets videre Transport over Land

til Byggestedet.

Idet jeg derfor tjenstl. skulde have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, at see ovennævnte Erklæringer

tilveiebragte, forventer man i ethvert Fald fra Dem at
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modtage et Forslag til Sagens Ordning med det i Marts 1855.

Maaned næste Aar retournerende Postskib, selv om ^T^^uT
. 22. beptbr.

]Kke til den Tid Svar maatte være indlobet fra Syssel-

manden paa Vestmanno. — Indenrigsministeriet den

22. Septembr. 1855.

Indenrigsministeriets Circulaire til Stiftamt- 27. septbr.

banden og Amtmændene i Island, angaaende en

paatænkt Revision af Schemata til Embedsmænds

Indskud for Overlevelses-Renter. Khavn den 27.

Septembr. 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 650- 652.

Den i Circulairet optagne Skrivelse fra Finantsministeriet findes

1 Pensions-Contoirets Expeditions-Protokol (Brevbog) for 1855,

Nr. 954-959 (jevnf. Isl. Journ. 5, Nr. 815).

Finantsministeriet har under 19. i denne Maaned

tilskrevet Indenrigsministeriet saaledes:

« Siden Emanationen af Loven af 5. Januar 1851

om Embedsmænds Forpligtelse til at sikkre deres Enker

Overlevelsesrenter, har ingen fuldstændig Revision fundet

Sted af de under Indenrigsministeriet ansatte Embeds-

mænds Forpligtelse i nysnævnte Henseende.

En saadan Revision maa Finantsministeriet ansee

tor nodvendig, navnlig med Hensyn til, at de schema-

tiske Oplysninger, som derved erhverves, ville afgive

et særdeles brugbart Materiale ved Udarbeidelsen af en

af mig for ligesaa onskelig som fornoden anseet Em-
bedsstatistik, og jeg skulde derfor tjenstl. anmode vel-

bemeldte Ministerium om, behageligen at ville, det

allersnareste skee kan, foranledige det sædvanlige Enke-

forsorgelses-Schema udfyldt af samtlige under det sor-

terende kgl. ansatte Embedsmænd, saavel gifte som

ugifte, uden Hensyn til, om og naar saadanne Schemata

allerede maatte være indsendte fra dem, hvorefter de,

rectificerede og attesterede af Ministeriet, bedes sam-

lede hertil afgivne«.
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1855. I Henhold hertil skulde man, ved hoslagt at frem-

sende et Antal Exemplarer af fornævnte Schema, tjenstl.

have Hr. (Tit.) anmodet om, behageligen at ville, for-

saavidt angaaer samtlige i det Dem anbetroede Amt

bosatte kongelig ansatte Embedsmænd, foranstalte det

videre Fornodne i Henseende til det omhandlede Sche-

mas Udfyldning, og derefter indsende samme hertil med

fornoden Attestation om deres Rigtighed. — Indenrigs-

ministeriet den 27. Septembr. 1855 l
.

27. Septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, angaaende forhoiet

Betaling for Elever paa Døvstumme -Institutet.

Khavn den 27. Septembr. 1855. — IsL Copiebog

1855, Nr. 669.

I Anledning af Hr. Amtmandens Skrivelse af 31.

Decbr. f. A. undlader man ikke herved tjenstl. at meddele,

at den forhoiede Betaling for Eleverne paa det kgl. Dov-

stumme-Institut fra 30 Ud. til 35 Rd. qvartaliter endnu

vedbliver, og forventes som Folge heraf den af Dem i

Bero stillede Ligning af den omhandlede Forhoielse af

de aarlige Bidrag til de trende Dovstumme, som fra

Nord- og Oster-Amtet nyde Ophold paa Institutet,

snarest muligt berigtiget ved Indbetaling i Islands Jorde-

bogskasse, forsaavidt Saadant ikke allerede er skeet. —

-

Indenrigsministeriet den 27. Septembr. 1855.

27. Septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Cancelliraad

Vilhjålmur Finsen, ang. Oversendelse af ældre

') Med Skriv, at' s. D. til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island sendes et Antal Exemplarer afsamme Schema,

med Anmodning om at foranstalte det Fornodne „forsaa-

vidt de ved den lærde Skole og den geistlige Dannelses-

Anstalt i Reykjavik kgl. ansatte Embedsmænd angaaer".

Copieb. sst. Nr. 655.
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Betænkninger ang. Tyendelovgivningen. Khavn 1855.

den 27. Septbr. 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 678. ^TseptbT

Efter Anmodning fra den kgl. Commissarius ved
det islandske Althing, Amtmand Melsted, undlader man
*kke hoslagt at tilstille Hr. Cancelliraaden, som For-

mand for den til at tage den islandske Matrikulsag

under Overveielse nedsatte Commission, hvilken det

tillige er overdraget at udarbeide et Udkast til en ny

Tyendelov for Island, de i sin Tid fra Autoriteterne i

Island indhentede Betænkninger, sidstnævnte Sag ved-

kommende, som findes her i Ministeriet. — Indenrigs-

ministeriet den 27. Septembr. 1855.

Indenrigsministeriets Girctilairé til Biskoppen 27. septbr.

°g Amtmændene i Island, ang. Tilveiebringelse

af fornodne Oplysninger for Matrikel - Commis-

sionen. Khavn den 27. Septembr. 1855. —
Copieb. 1855, Nr. 679-682. — Islandsk: Ti'oindi um

8tj6rnarmål. Islands I. 113.

Den kgl. Commissarius ved det sidstafholdte Al-
ling, Amtmand Melsted, har ved hertil at indberette,

at Althinget er gaaet ind paa det af Regjeringen Samme
forelagte Forslag til Matrikulsagens videre Fremme, og
at der i Henhold til samme er bleven nedsat en Com-
mission, bestaaende af Cancelliraad, Land- og Byfoged

Finsen som Formand, samt af de af Althinget valgte

Medlemmer, Landsoverretsassessor Jon Pétursson og

Exam. jur. Jon Gudmundsson, efter Commissionens

Onske anmodet Ministeriet om, at det maatte blive

paalagt Øvrighederne i Island at meddele bemeldte

Commission de Oplysninger, Matrikulsagen vedkommende,
som den maatte attraae og finde nodvendige til Sagens

tilbørlige Fremme.

Foranlediget heraf skulde jeg tjenstl. have Deres

Hoiærv. (Hr. Stiftamtmanden — Amtmanden) anmodet
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1855. om, behageligen at ville paalægge [Provsterne paa Is-

2*r~Septbr
^an(* 1 at tilveiebringe de Oplysninger, Matrikulsagen

vedkommende, som af den ovenommeldte Commission

maatte onskes, og derefter indsende samme, for at de

gjennem D. Hoiærv. kunne tilstilles Commissionen 2
.
—

Indenrigsministeriet den 27. Septembr. 1855.

27. septbr. Islandske Departements Skrivelse til Amt-

manden over Nord- og Oster -Amtet, angaaende

Betalingen for en Dovstum paa Dovstumme-

Institutet. Khavn den 27. Septembr. 1855.

Isl. Copieb. 1855, Nr. 683.

I Forbindelse med Departementets Skrivelse af

12. Juni f. A. undlader man ikke herved tjenstl. at

meddele Hr. Amtmanden, at den dovstumme Benedikt

Halldorsson af Hallfredarstodum i Nordermula Syssel,

itolge modtagen Underretning fra Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet, er indkommen paa det kgl.

Dovstumme-Institut den 14. i f. M.

Hvad Betalingen for denne Dovstummes Ophold

paa Institutet angaaer, der indtil videre, overensstem-

mende med Departementets Skrivelse af 31. Mai f. A.,

vil være at erlægge med 35 Rd. qvartaliter, bemærkes,

at man fra Island har modtaget en Anviisning, stor

150 Rd., der er bestemt til at tjene til Dækning af de

nævnte Omkostninger, saalænge samme række til, men

iovrigt forventes Underretning meddeelt om, hvorledes

den fremtidige Betaling bliver at udrede, i hvilken

Henseende meddeles, at saafreint den Paagjeldendes

Forældre eller Paarorende skulde være ude af Stand

!

) til Stiftamtm. og Amtmændene: [Sysselmændene i det

Dem betroede Amt.
2
) i Skrivelsen til Stiftamtmanden, Grev Trampe, tilftfies:

, 4
og bedes Commissionen underrettet om, at lignende Ordre

er tillagt saavel de tvende andre Amtmænd som Biskoppen

i Island". Copieb. sst. Nr. 680.
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tø at bære samme, ville de være at udrede paa den i 1855.

Canc. Skriv, af 9. Oktbr. 1832 og Skrivelse fra Mini- ^T^T
, .

° 27. oeptbr.
neriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet af 12. Mai
1849 bestemte Maade. — Det islandske Departements

Expeditions-Contoir den 27. Septembr. 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 27. Septbr.

banden over Island, ang. Udgifter ved Matrikel-

Commissionen. Khavn, den 27. Septbr. 1855. —
R. Copieb. 1855, Nr. 684.

I behagelig Skrivelse af 15. i f. M. har Hr. Stift-

amtmanden, næst at bemærke, at Althinget i det Væ-
sentlige er gaaet ind paa Regjeringens Forslag med
Hensyn til Matrikulsagen, og at den i allerh. Resol.

af 18. Mai d. A. ommeldte Commission saaledes er

udnævnt, anholdt om Bemyndigelse til af Jordebogs-

kassen at anvise de Udgifter, som maatte medgaae til

Skrivematerialier, Protokoller, samt nmligen til Lonning

af en Skriver ved Commissionen.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for bemeldte

Commission tjenstl. at melde, at Ministeriet tillader,

at der anvendes et Belob af indtil 50 Rd. til Anskaf-

felsen af de for Commissionen nodvendige Skrivemate-

rialier, samt indtil 100 Rd. til en Skriver ved Com-

missionen, forsaavidt en saadan maatte være nodvendig,

°g imod at han selvfolgelig besorger alt ved Commis-

sionen forefaldende Skriveri, hvilke Belob Hr. Stift-

amtmanden bemyndiges til paa Commissionens Reqvi-

sition og mod at behorigen dokumenterede Regninger

aflægges for deres Anvendelse, at anvise til Udbetaling

af Islands Jordebogskasse efterhaanden som de be-

hoves. — Indenrigsministeriet den 27. Septembr. 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 27. septbr.

manden over Island, ang. Honorar for Matrikel*
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1855. Commissionens Medlemmer. Khavn den 27. Septbr.

^P^j 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 685.

Fra det ene af de to af Altliinget valgte Med-

lemmer af den Commission, der er bleven nedsat i

Reykjavik til Matrikulsagens videre Fremme, Exani.

jur. Jon Gudmundsson, Iiar den kgl. Commissarius ved

det i Aar afholdte Althing, Amtmand Melsted, under

13. i f. M. hertil indsendt et Andragende, der gaaer

ud paa, at et Forskud af 300 Rd. aarlig paa det ham

som Medlem af den nævnte Commission ifolge allerh.

Tilsagn tilkommende Honorar maatte blive ham til—

staaet og successive udbetalt af Islands Jordebogs-

kasse ved hvert Qvartals Slutning med 75 Rd. i hver

Termin, da han ellers paa Grund af sin Stilling vil see

sig nodt til at udtræde af Commissionen.

I Anledning heraf skulde jeg tjenstl. have Hr.

Stiftamtmanden anmodet om at tilkjendegive Andrageren,

at ligesom det i det af Althinget i Aaret 1853 indgivne

Forslag til Matrikulsagens videre Fremme var indstillet,

at det maatte forbeholdes en senere Afg j oreise,

hvilken Godtgj oreise der kunde blive at tilstaae Med-

lemmerne af den af Thinget foreslaaede Commission i

Forhold til Omfanget af det af den ud forte Ar-
b e i d e , saaledes har Ministeriet ogsaa, ved at foredrage

Hs. M. Kongen Sagen, i Henseende til bemeldte Ind-

stilling gaaet ud fra, at der forst naar Arbeidet

var blevet udfort kunde blive Sporgsmaal om, hvilket

Honorar derfor kunde være at tillægge Commissionens

Medlemmer, idet dette naturligviis maatte rette sig efter

Arbeidets Omfang og ovrige Beskaffenhed, uden at dog

Noget herom er optaget i Ministeriets Indstilling, eller

i den derpaa afgivne allerh. Resolution, og i Overens-

stemmelse hermed har den kongl. Commissarius, efter

hans Yttringer paa Commissionsmedlemmernes mundt-

lige Foresporgsel, meddeelt, at de efter tilendebragte
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A-rbeider ville kunne forvente dem et passende Honorar 1855.
tillagt,

Q ^ 27. Septbr.
kom J^olge heraf vil Ministeriet ikke see sig istand

tj l at gaae ind paa det af foranforte Commissionsmed-
lem indgivne Andragende om, allerede nu ved Arbeidets

begyndelse at tillægges den forommeldte forskudsvise

Betaling for dets Udforelse, ligesom det ei heller skjon-
nes

j at bemeldte Commissionsmedlem, der ifolge det

foranforte maa antages at have været bekjendt med
<fe forommeldte Betingelser paa den Tid lian modtog
Salget, kan være befoiet til at frasige sig det ham af

Althinget under de nævnte Forudsætninger overdragne

Hverv, fordi han ei kan opnaae det af ham ansogte

Forskud. — Indenrigsministeriet den 27. Septbr. 1855.

Forfatningslov for det danske Monarchies 2. oiubr.

^Hesanliggender K Eremitagen den 2. Oktobr.

1855. — Sendt til Island med Ministeriets Skrivelse 25.

April 1856, og anfcires at være publiceret i samme Aar i

Skagafjords Syssel, men ikke i nogen anden Jurisdiktion. Den
er ogsaa i Henhold til kgl. Resol. 10. Novbr. 1843 sendt til

Althinget og forelagt dette i dets Session 1857, men bortfalden

80m ikke anført blandt de Lovbud, der ere komne under For-

handling. Den optages dog her i Forbindelse med de øvrige

danske Forfatningslove. — Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 16 Sider i 4*°. Depart. Tid. 1855, S. 522-530. 606.

777—786, Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger
m -v. Island vedkommende, 1855, S. 316—326. — Rigsraadets

Beslutning om Loven i Depart. Tid. 1855, S. 593-596.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Efter at

Rigsraadet, i Henhold til Forordn, af 26. Juli 1854

§ 28, har givet sit Samtykke til det Udkast til For-

fatningslov for det danske Monarchies Fællesanliggen-

') Under samme Datum ere tilsvarende Forfatningslove ud-

komne for Hertugdømmet Slesvig paa Dansk og Tydsk,

og for Hertugdømmerne Holstein og Lauenborg paa Tydsk

alene.
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1855. der, som Vi have ladet Samme forelægge, og efter at

2. Oktbr. Kongeriget Danmarks Rigsdag, som Vi have ladet med-
-~""s^ dele dette Udkast, i Henhold til Grundlovsbestemmelsen

af 29. August 1855 § 5, har besluttet, at den nævnte
|

Grundlovsbestemmelse, hvorved Grundloven af 5. Juni

1849 indskrænkes til at gjelde for Kongeriget Danmarks

særlige Anliggender, skal træde i Kraft samtidigen med

ovenanførte Forfatningslov, saa ville Vi nu, idet Vi

herved ophæve Vor allerh. Forordning af 26. Juli 1854

om det danske Monarchies Forfatning for dets Fælles-

anliggender, lade nærværende Forfatningslov udgaae

som den af Os og Vore Efterfølgere paa den danske

Throne ubrodeligen skal holdes, saalydende:

Forfatningslov for det danske Monarchies Fælles-
j

anliggender.
|

1. 1. Regjeringsformen er indskrænket monarchisk.

Kongemagten er arvelig. Arvefolgen er den i Thron-

folgeloven af 31. Juli 1853 fastsatte.

2. Kongen kan uden Rigsraadets Samtykke ikke
|

være Regent i andre Lande.
|

3. Kongen skal hore til den evangelisk-lutherske

4. Kongen er myndig, naar han har fyldt sit

18de Aar. Det Samme gjelder om de kgl. Prindser. i

5. Forinden Kongen tiltræder Regjeringen, afgiver

han skriftligt til Geheimestatsraadet den edelige For-

sikkring, ubrodeligt at holde Forfatningslovene, saavel

for Monarchiets Fællesanliggender, som for de enkelte

Landsdeles særlige Anliggender. Denne Forsikkrings-

akt overgives Rigsraadet for at opbevares i sammes

Archiv. — Kan Kongen forjnedelst Fraværelse eller af

andre Grunde ikke umiddelbart ved Thronskiftet aflægge

denne Eed, fores Regjeringen, indtil dette skeer, af
j

Geheimestatsraadet, medmindre anderledes ved Lov be-

stemmes.
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6. Bestemmelser angaaende Regjeringens Forelse 1855.
i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fra- 2. Oktbr.

værelse, fastsættes ved Lov.
—v-*^,

7. Kongens Civilliste bestemmes for hans Re-
geringstid ved Lov. Derved fastsættes tillige, hvilke

Slotte og andre Statseiendele skulle henhore til Civil-

listen. — Civillisten kan ikke beheftes med Gjæld.

8. For Medlemmerne af det kgl. Huus kan der be-

stemmes Apanager ved Lov. Apanagerne kunne ikke

uden Kongens Samtykke nydes udenfor Riget.

II. 9. Kongen har med de i det Folgende fast-

satte Indskrænkninger den hoieste Myndighed over

Monarchiets Fællesanliggender, og udover den gjennem

sine Ministre.

10. Kongen er ansvarsfri. Hans Person er hellig

°g ukrænkelig. Ministrene ere ansvarlige for Regje-

ringens Forelse.

11. Kongen udnævner og afskediger sine Ministre.

Han bestemmer deres Antal og Forretningernes For-

deling mellem dem. — Kongens Underskrift under de

Lovgivningen og Regjeringen vedkommende Beslutninger

giver disse Gyldighed, naar den er ledsaget af een eller

flere Ministres Underskrift. — Enhver Minister, der har

underskrevet, er ansvarlig for Beslutningen.

12. Ministrene kunne af Kongen eller Rigsraadet

sættes under Tiltale for deres Embedsførelse. De dom-

mes af Monarchiets Rigsret. — Organisationen af denne

Ret samt Forfolgningsmaaden for de ved den anlagte

Sager ordnes ved Lov. — Det forbeholdes ligeledes ved

Lov at give nærmere Forskrifter angaaende Ministrenes

Ansvarlighed.

13. For Rigsretten kan Kongen ogsaa lade Andre

tiltale for Statsforbrydelser, som findes særdeles farlige,

naar Rigsraadet dertil giver sit Samtykke. — lovrigt

naedforer denne Forfatningslov ingen Forandring i de

nærværende Domstoles Omraade, ligesom og den dom-
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1855. mende Magts Udovelse, forsaavidt den er et Fælles-

Oktbr. anliggende, kun kan omordnes ved Lov.

14. Ministrene for Monarchiets Fællesanliggender

udgjore i Forening med Ministrene for Landsdelenes

særlige Anliggender under Kongens Forsæde Geheime-

statsraadet, hvori ogsaa Thronfolgeren, naar han er

myndig, og den eller de af de ovrige kongl. Prindser,

som Kongen dertil maatte kalde, tage Sæde.

15. Alle Love og vigtigere Regjeringsforanstalt-

ninger behandles i Geheimestatsraadet. Er Kongen 1

enkelte Tilfælde forhindret fra at præsidere, kan han

lade Sagerne forhandle i Ministerconferencer. Forsædet

fores af den af Kongen udnævnte Conseilspræsideiit.

Denne forelægger Kongen den af Statssekretairen over

disse Forhandlinger forte Protokol; hvornæst Kongen

bestemmer, om han umiddelbart vil bifalde Confe*

rencens Indstilling, eller yderligere lade sig Sagen

foredrage i Geheimestatsraadet.

16. Kongen besætter alle Embeder i samme Om-

fang som hidtil. Forandringer heri kunne skee ved

Lov. Ingen kan beskikkes til Embedsmand, som ikke

har Indfodsret. — Kongen kan afskedige de af ham

ansatte Embedsmænd. Disses Pension bestemmes ved

Monarchiets Pensionslov. Den Embedsmand, der for-

flyttes mod sin Villie, har ligeledes Ret til at forlange

Afsked med Pension efter de almindelige Regler.

Undtagelser fra disse Bestemmelser kunne skee ved Lov.

17. Kongen erklærer Krig og slutter Fred, samt

indgaaer og ophæver Forbund og Handelstraktater.

kan han ikke uden Rigsraadets Samtykke afstaae nogen

Deel af Monarchiet, eller indgaae nogen Forpligtelse

som væsentlig forandrer de bestaaende statsretlige

Forhold.

18. Kongen kan benaade og give Amnesti.

kan han kun med Rigsraadets Samtykke benaade Mi"

nistrene for de dem af Rigsretten idomte Straffe.
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19. Kongen kan, deels umiddelbart, deels gjen- 1855«

nem vedkommende Regjeringsmyndigheder, meddele saa- 2. Oktbr.

danne Bevillinger og Undtagelser fra Lovene, som enten

efter de nu gjeldende Regler ere i Brug, eller frem-

tidigen ved Lov maatte indrommes.

20. Sporgsmaal om Ovrighedsmyndighedens Grænd-
ser forhandles i en Ministerconference, hvor enhver Mi-
nister afgiver sit Votum til Protokollen, hvilken dernæst

forelægges Kongen. Den endelige Afgjorelse bestemmes
af Kongen i Geheimestatsraadet og contrasigneres af

de Ministre, som have været enige i samme. Den, der

V1
1 reise saadant Sporgsmaal, kan dog ikke unddrage

S1g fra forelobigen at efterkomme Ovrighedens Befaling.

IH. 21. Den lovgivende Magt i alle Fællesanlig-

gender er hos Kongen og Rigsraadet i Forening.

22. Fællesanliggender ere alle, som ikke udtrykke-
ligt ere bestemte at skulle være særlige for de enkelte

Landsdele. — Opstaaer der Tvist mellem Rigsi'aadet

°g en Landsdeels Repræsentation, om hvorvidt et An-
æggende horer til de fælles eller de særlige, afgjores

Sagen af Kongen i Geheimestatsraadet, efter forst at

Vaere behandlet i en Ministerconference paa den i § 20
foreskrevne Maade. Beslutningen contrasigneres af de

Gnistre, som ere enige i samme.

23. Nærværende Forfatningslov berorer ikke Her-

tugdømmerne Holsteens og Lauenborgs Forhold til det

tydske Forbund. Enhver af dette Forhold flydende
F°rpligtelse danner et særligt Anliggende og er som
saadant Rigsraadet uvedkommende. Dog forbeholdes

det nærmere ved Lov at bestemme, hvorvidt de ved

^yldestgjoreisen af de militaire Forbundsforpligtelser

foraarsagede Udgifter skulle godtgjores Hertugdommerne
Holsteen og Lauenborg af de ovrige Landsdele.

24. I Rigsraadet indtræde 20 af Kongen valgte

Medlemmer. Medlemmerne af Landsdelenes repræsen-

tative Forsamlinger ere berettigede til at vælge 30, og

3 vælges ved umiddelbare Valg.

*>I. B. 21
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1855. 25. De kongevalgte Medlemmer vælges for et

2. Oktbr. Tidsrum af 12 Aar. De ovrige for 8 Aar. — Intet
~J~ Medlem kan mod sin Villie fjernes fra Rigsraadet und-

tagen i saadanne Tilfælde, der udelukke fra Valgbarhed,

eller nærmere i Forretningsordenen ere bestemte, dog

at Rigsraadet med 2
/a af de afgivne Stemmer andrager

hos Kongen paa Fjernelse, og Kongen bifalder samme.

26. Af de kongevalgte Medlemmer skulle 12 være

bosatte i Kongeriget, 3 i Hertugdommet Slesvig, 4 i

Hertugdommet Holsteen og 1 i Hertugdommet Lauen-

borg.

27. Den danske Rigsdag er berettiget til at vælge

18 Medlemmer; den slesvigske Stænderforsamling 5

5

den holsteenske 6, og det lauenborgske Ridder- og

Landskab 1 Medlem.

28. Ved umiddelbare Valg vælges i Kongeriget

17 Medlemmer, i Hertugdommet Slesvig 5, og i Her-

tugdommet Holsteen 8.

29. Valgbar er enhver uberygtet Mand, som hav

Indfodsret og har fyldt sit 25de Aar, medmindre han

er ude af Raadighed over sit Bo. — Valgret ved de

umiddelbare Valg tilkommer Enhver, som er valgbar,

og som i det sidste Aar har svaret i direkte Skat til

Staten eller Communen 200 Rd., eller godtgjflr at have

haft en reen aarlig Indtægt af 1200 Rd.

30. Bestemmelserne for Valgenes Udforelse fast-

sættes i Valgloven.

31. Kongen sammenkalder Rigsraadet til dets

ordentlige Samling hvert andet Aar, senest inden Ok-

tober Maaneds Udgang. Efter et Forlob af 2 Maaneder

kan Kongen slutte dets Moder.

32. Kongen kan udsætte Rigsraadets ordentlige

Samling paa bestemt Tid, dog uden Rigsraadets Saw-

tykke ikke længere end paa 4 Maaneder og ikke mere

end een Gang i Bienniet.

33. Kongen kan indkalde Rigsraadet til overordent-

lige Samlinger, hvisVarighed beroer paahans Bestemmelse.
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34. Kongen kan oplose Rigsraadet, dog at nye 1855.

Valg snarest muligt foretages. — Rigsraadet, hvori de 2. Oktbr.

kongevalgte Medlemmer beholde deres Sæde, skal samles

inden 4 Maaneder efter Oplosningen. Flere end to

Oplosninger kunne ikke finde Sted i Bienniet.

35. Kjobenhavn er Rigsraadets Forsamlingssted.

I overordentlige Tilfælde kan Kongen dog sammenkalde

det paa et andet Sted i Monarchiet.

36. Rigsraadets Medlemmer nyde et fast aarligt

Vederlag af 500 Rd.

37. Rigsraadets Forhandlinger ledes af en af Kongen

blandt dets Medlemmer for hver Rigsraadssamling ud-

nævnt Præsident. For samme Tid udnævner Kongen

°gsaa en Vicepræsident til at fungere i Præsidentens

Forfald. — Ingen Beslutning kan af Rigsraadet tages,

naar færre end 41 Medlemmer ere tilstede.

38. Medlemmerne af Rigsraadet betjene sig under

Forhandlingerne efter Forgodtbefindende af det danske
eUer det tydske Sprog. Protokollen over Forhånd-

ungerne fores i begge Sprog. Rigsraadets Beslutninger

udfærdiges stedse paa Dansk alene. — Forretnings-

0rdenen bestemmes ved Lov.

39. Rigsraadet bestemmer selv, om og hvorledes

dets Forhandlinger skulle bringes til almeen Kundskab.

40. Samtlige Ministre have Adgang til Rigsraadet

°§ ere berettigede til under Forhandlingerne at erholde

0rdet saa ofte de ville, idet de iovrigt iagttage For-

retningsordenen. Stemmeret udove de kun, naar de
tl]lige ere Medlemmer af Rigsraadet.

41. Intet Andragende maa overgives Rigsraadet
uden gjennem et af dets Medlemmer.

42. Nye Valgs Gyldighed afgjores af Rigsraadet.

43. Rigsraadets Medlemmer ere ene bundne ved ,

deres Overbeviisning og ikke ved nogen Forskrift af

deres Vælgere. — Embedsmænd, som vælges til Med-
liner af Rigsraadet, behove ikke Regjeringens Til-

ladelse til at modtage Valget.

21 !
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1855. 44. Saalænge Rigsraadet er samlet, kan intet

2. Oktbr. Medlem uden Rigsraadets Samtykke heftes for Gjæld,

ei heller fængsles eller tiltales, medmindre han er greben

paa fersk Gjerning. For sine Yttringer i Rigsraadet

kan intet Medlem uden Rigsraadets Samtykke drages

til Ansvar udenfor samme.

45. Lovforslag indbringes af Regjeringen efter

Kongens Befaling. — De underkastes tre Behandlinger?

dog at Regjeringen paa hvert af Forhandlingens Trin

kan tage Forslaget tilbage. Ved forste Behandling for-

handles Lovforslaget i dets Almindelighed. Ved anden

Behandling kunne Ændringsforslag stilles og afstemmes.

Ved tredie Behandling forelægges Forslaget af Re-

gjeringen saaledes affattet, som denne efter Udfaldet

af anden Behandling finder hensigtsmæssigt, og ved

Behandlingens Slutning stemmes kun om Antagelse

eller Forkastelse af Forslaget som Heelhed. — Kon-

gens Stadfæstelse af det vedtagne Lovforslag finder Sted

inden et Tidsrum af tre Maaneder; i modsat Fald an-

sees Forslaget bortfaldet. — Et af Rigsraadet for-

kastet Lovforslag kan ikke oftere foretages i samme

Samling.

46. Rigsraadet er berettiget til angaaende Fælles-

anliggender at indgive Andragender og Besværinger til

Kongen.

TV. 47. Ingen Udlænding kan erholde Indfodsret

uden ved Lov.

48. Ingen for hele Monarchiet fælles Skat kan

paalægges, forandres eller ophæves, ei heller noget

Statslaan for hele Monarchiet optages uden ved Lov.

49. Enhver ordentlig eller overordentlig Udskriv-

ning af Mandskab til Hæren eller Flaaden skal være

- hjemlet ved Lov.

50. Ingen af Monarchiets Domainer kan afhændes,

ei heller nogen ny Domaine erhverves uden ifolge Lov.

51. Kongens Ret til at slaae Mont udoves i Over-

eensstemmelse med Loven.
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52. Ved Lov fastsættes et Normalbudget, inde- 1855.

koldende et Overslag over de ordinaire Fællcsindtægter 2. Oktbr.

°g Fællesudgifter. Normalbudgettet kan kun forandres
ved Lov. — For hver toaarig Finantsperiode bevilges

de extraordinaire Indtægter og Udgifter ved særegne

Tillægslove.

53. Det Belob, hvormed Monarchiets Fællesud-

gifter maatte overstige dets Fællesindtægter, dækkes af

de enkelte Landsdeles særlige Indtægter, saaledes at

der af Kongeriget Danmark bidrages 60 pCt., af Her-

tugdommet Slesvig 17 pCt. og af Hertugdommet Hol-
steen 23 pCt., hvorimod det i Henseende til Hertug-

dommet Lauenborgs finantsielle Stilling forbliver ved

det hidtil Gjeldende, indtil anderledes ved Lov be-

stemmes.

54. Ingen Udgift maa afholdes, som ikke har

Hjemmel i de ovennævnte finantsielle Love. Dog kan

Kongen under særdeles paatrængehde Omstændigheder,

naar Rigsraadet ikke er samlet, beslutte Afholdelsen

a* Udgifter, der ikke ere bevilgede; men en saadan

Beslutning skal stedse være forhandlet i en Minister-

konference paa den i § 20 foreskrevne Maade, forinden

den endelig vedtages af Kongen i Geheimestatsraadet.

Oe Ministre, der ere enige i Beslutningen, contrasig-

nere denne og overtage saaledes Ansvaret for samme,

forsaavidt den ikke billiges af det forst sammentrædende

Rigsraad, for hvilket den stedse bliver at forelægge,

55. For Revisionen og Decisionen af de forskj el-

lige Forvaltningsgrenes Regnskaber oprettes ved Lov
en Regnskabsret, der forer Tilsyn med samtlige Regn-

skab sbetj ente. Retten vaager tillige over, at ingen

Udgift afholdes uden i Henhold til Bestemmelserne i

§ 54. — Statsregnskabet approberes ved Lov. For-

slaget til denne forelægges Rigsraadet, ledsaget af Regn-

skabsrettens Bemærkninger.

56. I særdeles paatrængende Tilfælde kan Kongen,

naar Rigsraadet ikke er samlet, udstede forelobige Love,
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1855. der dog ikke maae stride imod Forfatniugen og stedse
*

Oktbr. skulle forelægges det forst sammentrædende Rigsraad

til Beslutning.

V, 57. Lovforslag om Forandringer i Forfatningen

kunne kun vedtages af Rigsraadet i Moder, hvor idet-

mindste a
/4 af Medlemmerne er tilstede. — Af de Til-

stedeværende maae ikke færre end 2
/a stemme for

Forslaget.

Midlertidige Bestemmelser.

1. Ligesom Reglen i § 7, at Civillisten bestemmes

ved Lov,, ingen Anvendelse har for den nuværende Konge,

saaledes vil heller ikke den i § 8 givne Forskrift være

til Hinder for, at Apanage nydes udenfor Monarchiet,

forsaavidt saadant hjemles ved alt bestaaende Con-

trakter.

2. Indtil Loven om Organisationen af Monarchiets

Rigsret kan udkomme, skal Retten bestaae af 15 Med-

lemmer: 5 valgte af Rigsraadet, nemlig 3 fra Konge-

riget, 1 fra Hertugdommet Slesvig og .1 fra Hertug-

dommerne Holsteen og Lauenborg, og 10 valgte at

Monarchiets overste Domstole
; nemlig 6 af Kongerigets

Hoiesteret, 2 af Appellationsretten for Slesvig og 2

af Overappellationsretten for Holsteen og Lauenborg«

Rigsraadet vælger desuden 2 Suppleanter. Retterne

supplere indtrædende Vacancer ved nyt Valg. — Valgene

ere ikke bundne til Rigsraadets eller Domstolenes egne

Medlemmer. De gjelde for et Tidsrum af 8 Aar, uan-

seet mulige Oplosninger af Rigsraadet. — Med Hensyn

til Forfolgningsmaaden anvendes Loven af 3. Marts 1852

for Kongerigets Rigsret, med de Modifikationer, som

den forskjellige Sammensætning gjor fornodne, og som

Retten selv har at fastsætte.

3. Indtil den i § 16 omhandlede Pensionslov for

de Embedsmænd, der ikke henhore under Landsdelenes

Ministerier, kan vedtages, bestemmes Pensionerne efter

de nu gjeldende Regler. — Kongen forbeholder sig at
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bestemme Ministrenes Pensioner, dog at det i Konge-

rigets Pensionslov fastsatte Maximum ei overskrides.

4. De nu midlertidigen af Kongen valgte Rigs-

raadsmedlemmer vedblive, i Henhold til § 25, at have

Sæde i Rigsraadet for et Tidsrum af 12 Aar, at regne

fra Enhvers Udnævnelse.

5. Indtil den endelige Valglov (§ 30) kan ud-

komme, foretages Valgene i Henhold til den af Kongen

givne forelobige Valglov.

6. Indtil Rigsraadets Forretningsorden ved Lov

er bestemt, forbeholdes det Kongen at give Forretnings-

ordenen af 4. Decembr. 1854 den Udvidelse og For-

andring, som nærværende Forfatningslov maatte gjbre

nodvendig.

7. Indtil Normalbudgettet ved Lov kan fastsættes,

bestemmer Kongen et forelobigt Normalbudget, i hvilket

de Udgifter skulle opfores, der have Hjemmel i de be-

>staaende Love eller i de forskjellige Administrations

-

grenes ordinaire Krav. Dog maa det samlede Ud-

giftsbelob for hvert Hovedafsnit ei overstige Gjennem-

snitsbelobet af de Summer, der til samme Oiemed ere

bevilgede ved Budgetterne for Finantsaarene fra 1. April

!853 til 31. Marts 1856.

8. Indtil Loven om Regnskabsretten kan udkomme,

behandles Revisionen og Decisionen af de forskjellige

administrative Regnskaber efter de nu gjeldende Regler.

Statsregnskabet forelægges Rigsraadet til Betænkning,

forinden det af Kongen endelig approberes.

Givet paa Vort Slot Eremitagen den 2. Oktobr.

1855.

Kongelig Knndgj oreise om Indskrænkning af *> oktbr.

Grundloven. Eremitagen den 2. Oktbr. 1855. —
Kundgørelsen er sendt til Island i Aaret 1856, og findes an-

fort som publiceret i Skaptafells Syssel og i Gullbringa og

Kjosar Syssel, men ikke i andre Jurisdiktioner. Den er lige-

'

ledes i Henhold til kgl. llesol. 10. Novbi. 1843 sendt til Al-
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1855. thinget og forelagt i Sessionen 1857, men bortfalden, som ikke

2. Oktbr. anført blandt de Lovbud, der ere komne under Forhandling.

—— — Den optages dog her i Forbindelse med de 8 v rige danske For-

fatningslove. — Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 4

Blade i 4t0
. Depart. Tid. 1855, S. 685-687, 786-788. Al-

green-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1855, S. 315—317.

. Kundgjorelse om Indskrænkningen af Grundloven

af 5. Juni 1849.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at

Rigsdagen, i Henhold til Grundlovsbestemmelsen at'

29. August 1855 § 5, har besluttet, at denne Grund-

lovsbestemmelse skal træde i Kraft samtidigt med For-

fatningsloven for det danske Monarchies Fællesanlig-

gender, hvortil Udkastet var bleven Rigsdagen meddeelt,

og efter at Vi under Dags Dato have ladet den nævnte

Forfatningslov udgaae, saa ville fra nu af de ved den

ovenanforte Grundlovsbestemmelse fastsatte Indskrænk-

ninger af Grundloven af 5. Juni 1849 være traadte i

Kraft, saalydende

:

1. Grundloven af 5. Juni 1849 indskrænkes til at

gjælde for Kongeriget Danmarks særlige Anliggender.

2. Kongeriget Danmarks særlige Anliggender ere

:

Justits- og Politivæsenet (med Undtagelse af den Deel,

der er overdraget Krigsmagten), derunder den almindelige

Lovgivning vedkommende borgerlige Forhold, Forbrydelser

og Rettergang; — Tilveiebringelsen af det Mandskab

til Land- og Sohæren, som ifolge de bestaaende Planer,

eller de fra den lovgivende Magt for de fælles Anlig-

gender udgaaede Love skal leveres fra Kongeriget; —
Tilveiebringelsen af de Heste, Levnetsmidler, Foder,

Qvarteer, og lignende Naturalfornodenheder, som Konge-

riget paa samme Maade forpligtes til at skaffe tilveie;

— Kirke- og Underviisningsvæsenet med de under

samme horende Læreanstalter, med Undtagelse af de

under Krigsmagten horende Læreanstalter; — Commu-
nalvæsenet; — det almindelige Fattigvæsen; — Næ-

•
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ringsforholdene; — Landvæsenssager; — Beskatning af 1855.
faste Eiendomme, Formue, Indtægt og Næring; — Sager, 2. Oktbr.

vedkommende stemplet Papir, alle med de særlige An-
- J*~N~-—

hggender forbundne Indtægter og Udgifter, og hvOken-
somhelst ny Skat for Kongeriget alene; - den Deel
af Statsgjælden, som reiser sig af Lov af 20. Juni 1850
0ln Udjævning af Forskj ellen mellem privilegeret og
upnvilegeret Hartkorn, og enhver Gjæld, som i Frem-
tiden maatte stiftes for Kongerigets særlige Vedkom-
mende; — Sundhedsvæsenet; — Kanal- og Havne-
væsenet; — Veivæsenet og Jernbanesager; — Frikjor-

selssager; — Assurancevæsenet; — Strandingsvæsenet;

Sager, vedkommende de borgerlige militaire Corpser;

Sager, vedk. offentlige Stiftelser, Lehn og Fidei-

commisser; — Sager, vedk. det kgl. Theater og det

kgl. Capel; — Coloniernes indre Anliggender *. Bestem-

melserne i denne Paragraph kunne forandres ved Lov.

3. Hvad der for Tiden henhorer under Kongerigets

verdslige eller geistlige Administration, kan kun ved

Lov henlægges under nogen anden Statsdeel.

') 1 December 1855 forelagde Indenrigsministeren for Rigs-

dagens Folkething et Lovforslag, angaaende at Coloniernes

indre Anliggender skulle udgaae af Kongerigets særlige

Anliggender. I dette Lovudkast ere Grbnlands Anliggender

indbefattede, og i Motiverne bemærkes derom blandt Andet

Ftflgende: Vilde man gaa ud fra, at Grbnland
<t
ei skulde

betragtes som Coloni, men som et til Kongeriget

horende Biland, ligesom Island og Færoerne, da lader

det sig vel ei nægte, at man oftere har benævnt disse

trende Besiddelser som „Bilande", men de kunne derfor

ingenlunde betragtes som ligeartede. Medens Færderne

nemlig endog udgjbre et Provsti under Sjællands Stift, og

Island altid har haft en provindsial Selvstændighed, bliver

Grbnland efter de for samme gjeldende Forskrifter be-

handlet som en Coloni i dette Ords strengeste Forstand,

og bar i Virkeligheden i det Væsentlige Charakteren af

en Domaine, saaledes som ogsaa er gjort gjeldende af

den senest nedsatte grønlandske Commission". — Depart.

Tid. 1855, S. 9<)9-972; jevnf. Norfiri IV, 19.
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1855. 4. Paa Finantsloven opfores Kongeriget Danmarks

^T*oi^ særlige Indtægter og Udgifter. Kongerigets særlige

Indtægter ere alle de, der hidrSre fra dets særlige. Ind-

tægtskilder eller opkræves til dets særlige Anliggender

(cfr. § 2). — Kongerigets særlige Udgifter ere de, der

vedkomme dets særlige Anliggender, saavel som den

paa Kongeriget faldende Andeel af det Belob, hvormed

de for det hele Monarchi fælles Udgifter maatte over-

stige de for Monarehiet fælles Indtægter. Denne Andeel

af de fælles Statsudgifter skal udredes til den Tid, de

forfalde, og, i Tilfælde af Forsommelse heraf, forlods

fradrages Kongerigets særlige Indtægter.

Og ere da fra nu af §§ 1, 4—17, 21, 23, 33,

54 og 71, samt den forste midlertidige Bestemmelse i

Grundloven af 5. Juni 1849 ophævede, ligesom de Para-

grapher i bemeldte Grundlov, der angaae baade Mon-

archiets fælles og Kongerigets særlige Anliggender, ere

indskrænkede til disse sidste alene, og er tillige det i

Indledningen tagne Forbehold fyldestgjort. — Givet paa

Vort Slot Eremitagen den 2. Oktobr. 1855.

9. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. Overeenskomst med Kongeriget

Begge Sicilier om Fritagelse for Tillægs-Afgift

i Island. Khavn den 9. Oktbr. 1855. - isi.Co-

- pieb. 1855, Nr. 693.

Ved at underrette undertegnede Ministerium om,

at danske Skibe, i Overeensstemmelse med den under

11. August 1846 mellem Danmark og Kongeriget Begge

Sicilierne afsluttede Handels- og Skibsfarts-Traktat,

ere med Hensyn ti] den direkte Fart satte paa lige

Fod med de i sidstnævnte Stat hjemmehorende Skibe,

hvorimod de med Hensyn til den indirekte Fart maae

erlægge hoiere Afgifter i de sicilianske Havne, saavel

af Skib som af Ladning, end de nationale, men at der
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ved et under 18. Decbr. f. A. af den sicilianske Re- 1855.

gjering udstedt Dekret er givet de fremmede Stater, 9. Oklbr.

som i deres egne Havne indromme sicilianske Skibe

national Behandling, Tilsagn om, ogsaa i den indirekte

*art, i Henseende til Told og Skibsafgifter at opnaae
de samme Begunstigelser som de, der traktatlig maatte

vsere indrommede dem for den direkte Farts Vedkom-
mende, — har Udenrigsministeriet, næst at bemærke,
at de omhandlede Begunstigelser dog ikke, selv naar

de indrommes saavel for den indirekte som den direkte

Farts Vedkommende, stille fremmede Skibe paa aldeles

%e Fod med de sicilianske, idet samme ikke tilstaaes

fremmede Skibe, naar ved samme Ladninger indfores,

der ere indtagne i en, vedkommende Stat, hvor Skibet

borer hjemme, ikke undergiven Havn, og som derhos

tilhore Undersaatter af en Stat, med hvilken Konge-
nget Begge Siciliernes Regjering ikke har afsluttet

nogen Handelstraktat, i behagelig Skrivelse af 23. f. M.

begjært dette Ministeriums Yttringer om, hvorvidt der,

efter de forhaandenværeade Omstændigheder, maatte

være tilstrækkelig Anledning til for Kongeriget Begge

Siciliernes Vedkommende at ophæve den i Bekjendt-

gjorelse af 24. Marts d. A. fastsatte Tillægsafgift af
«

visse fremmede Nationers Skibe, naar de beseile Island,

^nder Betingelse af, at den ovennævnte Stats Regjering

P^a sin Side, i Overeensstemmelse med dens Dekret

af 18. Decembr. f. A., ogsaa i den indirekte Skibsfart

mdrommer danske Skibe de samme Begunstigelser, som
der tilkommer dem efter Traktaten af 11. August 1846
5 den direkte Fart.

I Svar herpaa undlader jeg ikke tjenstl. at med-
dele, at der fra dette Ministeriums Side* Intet haves at

erindre imod, at der afsluttes en OvereenslOomst mellem

Danmark og Kongeriget Begge Sicilierne, hvorved de

1 sidstnævnte Stat hjemmehorende Skibe fritages for

at erlægge den i Bekjendtgjorelse af 24. Marts d. A.

fastsatte Tillægsafgift, naar de beseile Island, under de
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1855. af velbemeldte Ministerium angivne Betingelser, idet

^"^^ jeg tilfoier, at Ministeriet, saasnart samme modtager

Underretning om, at en saadan Overeenskomst er af-

sluttet, vil meddele vedkommende Autoriteter paa Island

det i saa Henseende Fornodne. — Indenrigsministeriet

den 9. Oktobr. 1855.

9. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Alimentationsbidrag fra

en Somand paa Æro. Khavn den 9. Oktbr. 1855.

— Isl. Copieb. 1855, Nr. 695.

Efter at Ministeriet i Anledning af Stiftamtets be-

hagelige Skrivelse af 1. Mai sidsti. har brevvexlet med

det kongl. Ministerium for Hertugdommet Slesvig an-

gaaende den Skipper C. J. Boye af Æro formentligen

paahvilende Forpligtelse til at udrede Alimentations-

bidrag til et af ham med Pigen Helga Halfdansdatter

af Grullbringu Syssel avlet uægte Barn, skulde jeg, ved

hoslagt at fremsende Afskrifter af en fra bemeldte Mi-

nisterium modtagen Skrivelse af 10. i f. M. med til-

horende Bilag, ikke undlade tjenstl. at meddele, at da der

efter Indholdet af denne Skrivelse, ifolge den i Hertug-

dommet Slesvig gjeldende Lovgivning, ikke fra det

Offentliges Side kan foretages Noget for at fremtvinge

Opfyldelsen af Forpligtelser af den omhandlede Art,

som eventuelt maa gjores gjeldende ved privatretligt

Sogsmaal, maa Ministeriet have det overladt til Ved-

kommende selv at foranstalte det i bemeldte Henseende

videre Fornodne. — Indenrigsministeriet den 9. Oktbr.

1855.

16. Oktbr. Reskript til Finantsminister Andræ, angaaende

Bekjendtgjorelse af Statsregnskab fra 1. April

1854 til 31. Marts 1855. Christiansborg Slot

den 16. Oktobr. 1855 f

. — Original-Aftryk i det

*

') jevnf. Statsregnsk. for Kongeriget 31. August 1855
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Schultziske Officin af Reskriptet med vedfalgende Regnskab 1855.W + Vin + 102 Sider i 4to
. Depart. Tid. 1855, S. 928-

]6 Oktbr.
933; Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1855, S. 337—343. — Her optages
kun, hvad der direkte henfo'res til Island.

Frederik den Syvende &c. V. s. G. Det hos-

ftlgende, i Henhold til det af Os under 30. Juni f. A.
allerh. approberede Statsbudget i Vort Finantsmini-

steriiun opgjorte, Statsregnskab for Finantsaaret fra

1- April 1854 til 31. Marts 1855, hvilket har været

Os forelagt i Vort Geheimestatsraad, bemyndige Vi
Dig herved allern. til, i Forbindelse med dette Vort
allerh. Reskript, at lade bringe til almindelig Kundskab
ved Trykken saavel i det danske som i det tydske

Sprog.' -^It$2; ]'^'^^S^^^^^^^^^^^^k
Hvorefter Du Dig allerund. har at rette. Befalende

Dig Gud! — Skrevet paa Vort Slot Christiansborg den

16. Oktobr. 1855.

[Bilag].

Statsregnskab for Finantsaaret 1854—55.
gi

Indtægter.

A. Fælles for hele Monarchiet . . .

Særlige for de enkelte Landsdele . .

.

a
- Kongeriget ... Budget Regnskab

Rd. Rd.

3. Islandske Intrader (Indtægts-

Bilag 13) 27629 6 30854 5£

Indtægts-Bilag 13.

Islandske Intrader.

!• Almindelige Indtægter 1970 » 911 85

2. Særegne Indtægter 19459 6 23934 87

3. -Afdrag paa Kjobesummer for

solgt Jordegods og Eiendomme,

samt Renter af de i de solgte

Eiendomme endnu indestaaende

Salgskapitaler 1000 » 878 69
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1855 .
Budget Regnskab

16. Oktbr. 4 # Tilbagebetaling af foreskudte

Summer 5200 » 4546 36

Hertil Restance fra 1853—1854

1105 Rd. 58 Sk., hvorfra ifolge

Antegnelse 505. 76 . . . 599. 78

efter Fradrag af udestaa-

ende Restancer ult. Marts

1855 595. 85

3 89

Endvidere Versurindtægt 578 23|

lait . . . 27629 6 30854 5$

ad i. Disse Indtægter ere: Afgift af Arv og

overdragne Eiendomme, Gebyrer for Bevillinger og Be-

stallinger, samt Rangskat.

ad 2. Herunder falde: Syslernes Forpagtnings-

afgifter, Laugthingskriverlon, administrerede Mandtals-

bogsintrader, Kongetiende, Laugmandstold, Gebyrer for

islandske Sopas, Afgift af Skibe efter Plakat af 28.

Decbr. 1836 § 13, Indtægter af det kongl. Jordegods,

Forpagtningsintrader, Rente af Kjobesummen for Jorden

Laugarnes, samt tilfældige Indtægter.

Udgifter.

A. Fælles for hele Monarchiet ....

B. Særlige for de enkelte Landsdele,

a. Kongeriget ....
r

2. Indenrigsministeriet (Udgifts-Bilag 10).

Udgifts-Bilag 10:

A. Indenrigsministeriet . . .

B. Island.

a. Udgifter, Indenrigsministeriet vedkommende:

Budget Regnskab Budget Regnskab
Rd. /& Rd. Rd. /J Rd. /J

1. Lonninger og

Contoirhold m. v. 9285 » 9073 32

2. Andre Udg. . 5470 16 4735 28
14755 16 13808 60
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b« Udgifter, Justitsministeriet vedkommende: 1855.

Budget Regnskab Budget Regnskab 16. Oktbr.
Rd. fi Rd. /i Rd. ji Rd. li ^m^m^

1- Lonninger til

Justits- og Politi-

Embedsmænd og

Betjente 4100 » 4114 16

2. Udgifter tilMe-
dicinalvæsenet. . 5480 » 5428 85— 9580 ») 9543 5

ad B. a. 1. Nemlig for Stiftamtmanden, Amt-
mændene, Landfogden og Sysselmændene.

C. Udgifter, Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-
væsenet vedkommende;

Budget Regnskab Budget Regnskab
Rd. p Rd. Rd. /i- Rd. fi

t. Udg. til Geist-

ligheden 3162 72 3100 80

2. Udgifter til det

lærde Skolevæsen 13490 » 13246 »

16652 72 16346 80
d. Uforudseelige og tilfældige Udg. 4000 2404 66

Forskud 20 »

44987 88 42123 19
Kassebeholdning:

ved Islands Jordebogskasse .... 21631 Rd. 23 Sk.

Regnskabs-Extrakter.

[Statsrevisorernes Beretning 1

til Rigsdagen om Statsregnskabet

1854—1855. 6 + 152 + 44 Sider. Khavn 1856. 4.].

') I Statsrevisorernes Beretning CS. 135) anmærkes med
Hensyn til Island:

t
,Antegning 14, Finantslovens Kap. I,

§ 14, Island, bemærker, at Islands Indtægter efter Regn-

skabet have udgjort 30,271 Rd. 85 3
/8 Sk., altsaa 2642 Rd.

79a
/s Sk. mere end i Finantsloven paaregnet, og Udgifterne

42,123 Rd. 19 Sk., altsaa 2864 Rd. 69 Sk. mindre, end

i Finantsloven paaregnet, og at Islands Underbalance for

Aaret har været 11,851 Rd. 29 Vs Sk. — Besvarelsen

erindrer Intet herved og Posten anlediger ikke Indstilling".
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1855. Finantslovens § 29.

16. Oktbr. Extrakt af Regnskabet for Island.

Indtægt.

1. Almindelige Indtægter:
Efter Efter

Fmantslo-ven Regnskabet

Rd. ji Rd. P
a. Afgifter af Arv og overdragne

Eiendomme 900 » )

b. Gebyrer for Bevillinger og Be- > 398 48

stallinger 620 »
)

c. Rangskat 450 » 513 37

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . 2610 » \

b. Laugthingsskriverlon 32 6 I

c. Mandtalsbogintrader . 600 »
[

d. Kongetiende 2860 » \l418252£

e. Laugmaudstold 340 »> l

f. Gebyrer for Sopasse 1730 » 1

g. Afgift „af Skibe 2480 » ]

h. Indtægter af det kgl. Jordegods 7520 n 8249 17

i. Forpagtningsintrader 75 » 96 4

k. Rente af Kjobesum for Laugarnes 112 » 112 »

1. Afgift af Bessestad 100 » » »

m. Tilfældige Indtægter 1000 » 1295 13|

3. Afdrag paa Kjobesummer for

solgt Jordegods 1000 » 878 69

4. Tilbagebetaling af forskudte

Summer 5200 » 4546 36

27629 6 30271 851
1

Udgift.

a. Udgifter, Indenrigsministeriet

vedkommende

:

1. Lonninger, Contoirhold m. v. . . 9285 » 9073 32

2. Andre Udgifter 5470 16 4735 28

') l „Regnskabs-Oversigten" CS. 2) opfOres denne Sum med

30,854 Rd 6 Sk., i det trykte „Statsregnskab" nbiagtig

med 30,854 Rd. 5
:,

/a Sk.
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1855.
b. Udgifter, Justitsministeriet vedkommende: »~*

Efter Efter 16. Oktbr.
Pinantsloven Hegnskabet

Rd. Rd. j3

1. Lonninger 4100 » 4114 16

2. Medicinalvæsenet 5480 » 5428 85

c. Udgifter, Ministeriet forKirke-

og Underviisningsvæsenet vedk.

:

1. Geistligheden , . 3162 72 3100 80

2. Det lærde Skolevæsen 13490 » 13246 »

d. Uforudsete og tilfældige Udg. 4000 »> 2404 68

e. Forskud »> » 20 »

44987 88 42123 19

Kongelig Kundgjorelse ang. Oprettelsen af et 16. oktbr.

Ministerium for Monarchiets fælles indre Anlig-

gender. Christiansborg Slot den 16. Oktbr. 1855.

— Denne Kundgjorelse er bleven sendt til Island 1856, og

anføres som publiceret samme Aar i Gullbringa og Kjosar,

Skaptafells og Skagafjords Sysseler, men ikke i andre Juris-

diktioner. Den er ogsaa forelagt for Althinget i Sessionen 1857

blandt de almindelige Lovbud, men ikke optagen til Forhand-

ling som uvedkommende, og derved bortfalden. Den optages

her i Sammenhæng med Forfatningslovene. — Original-Aftryk

i det Schultziske Officin, 2 Blade i 4*>. Depart. Tid. 1855,

S. 868—869, jevnf. 841. 842. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1855,

S. 343—344.

Kundgjorelse angaaende Oprettelsen af et Mini-

sterium for Monarchiets fælles indre Anliggender.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V., at Vi paa .

derom af Vor Conseilspræsident nedlagt allerund. Fore-

stilling allern. have besluttet, at der skal oprettes et

Ministerium for Monarchiets fælles indre Anliggender,

og at der under dette Ministerium strax skal hen-

lægges :

XVI. B. 22
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16. Oktbr.

1855. a) De selve Rigsraadet vedkommende Anliggender,

navnlig Alt, hvad der angaaer Valgene til samme;

b) Affattelsen af de organiske Love, som Monarchiets

Forfatningslov kræver, og som ei henhore under Vor

Conseilspræsident eller et af de andre Fællesministe-

rier; — c) Meddelelse af Indfodsret, og — d) Alt,

hvad der vedkommer Statskassens Mellemværende med

Civillisten.

Vi have derhos lige allern. bestemt, at Postvæsenet,

Domainevæsenet og Coloniernes Centralbestyrelse ville

være at henlægge fra Finantsministeriet til det oven-

ommeldte Ministerium, saasnart de fornodne Forbe-

redelser til en saadan Forandring ere trufne, medens

Vi have forbeholdt Os at tage nærmere Bestemmelse,

om hvorvidt og da til hvilket Tidspunkt Generaltold-

direktoratet ligeledes vil være at henlægge under Mi-

nisteriet for Monarchiets fælles indre Anliggender.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den 16.

Oktobr. 1855.

is. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

nærmere Bestemmelse om Sproget i Embeds-

Sager. Khavn den 18. Oktbr. 1855 \ — hi. Bor

piebog 1855, Nr. 706. — Islandsk: Tio. um stj6rnarmåh

Islands I, 113—114.

Som af vedlagte Afskrift af Kammerraad, Syssel-

mand Arnesens Skrivelse til Indenrigsministeriet af 6.

Juli d. A. fremgaaer, har bemeldte Embedsmand fore-

spurgt, om de i Ministeriets Skrivelse af 14. Juli f. A.

indeholdte Forskrifter om Brugen af det danske Sprog

i Sager, der fra Island indsendes til Ministerierne, og-

saa skulde komme til Anvendelse med Hensyn til de

') jevnf. Indenrm. Skriv. 14. Juli 1854.
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mellem forskjellige Fattigcommuner opstaaende Tvistig- 1855.

lieder om Fattiglemmers Forsorgelse, der forélægges j^o^^T
Ministeriet til Afgjorelse, eller om ikke i saadanne Sager

en af Sysselmanden paa Dansk affattet Fremstilling af

Sagens Sammenhæng maatte kunne træde istedenfor

den foreskrevne danske Oversættelse af samtlige de paa

Islandsk affattede Bilage, der indsendes til Ministeriet.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Kammerraad Arnesen tjenstl. at melde, at ligesom den

i Ministeriets ommeldte Skrivelse udtalte Regel, at den

Ovrighed, der indsender en Sag til Ministerierne, bor,

naar det er fornodent, at samme ledsages af de til ham
afgivne Erklæringer, hvor disse ere skrevne i det is-

landske Sprog, vedlægge bekræftede Oversættelser af

samme, er ganske almindelig og saaledes ogsaa om-
fatter Sager angaaende Fattigforsorgelse, saaledes finder

Ministeriet saa meget mindre Anledning til at tilstede

Undtagelse fra hiin Regel, naar de heromhandlede Sager

udsendes til Ministeriets Afgjorelse, som Antallet af

slige Sager efter den hidtil gjorte Erfaring kun vil være

ringe. — Indenrigsministeriet den 18. Oktobr. 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden is. oktbr.

°ver Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Forslag om at anvende Renterne af Amtets oeco-

komiske Fond til Anskaffelse af Agerdyrknings-

Redskaber. Khavn den 18. Oktobr. 1855. —
Isl

- Copieb. 1855, Nr. 707.

I Anledning af Hr. Amtmandens behagelige Skri-
Velse af 13. Decbr. f. A., hvorved en Oversigt over

Nord- og Oster-Amtets oekonomiske Fonds Status blev

udsendt, skulde jeg ikke undlade tjenstl. at meddele,

at Ministeriet, overeensstemmende med Deres Indstilling,

tillader, at der af Nord- og Oster-Amtets oekonomiske

Ponds Beholdning for Aaret 1854 anvendes et Belob

2
••••
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1855. af 25 Rd. 19 Sk. til Dækning af Fragtomkostningerne

l'^Oktbi-'
V6(^ enc^ee ' Agerdyrknings-Redskabers Opsendelse til

Holanes Handelsted.

Fprsaavidt dernæst Hr. Amtmanden har andraget

paa Bemyndigelse til i nogle Aar at maatte anvende

Renterne af Fondens Capitaler til Indkjob af nyttige

Agerdyrknings -Redskaber til gratis Uddeling blandt

værdige og trængende Jordbrugere, da finder Ministeriet

sig ikke befoiet til herved at give sit Samtykke til en

saadan Anvendelse af Fondens Midler for flere Aar,

hvorimod der Intet vil haves imod, at Resten af Be-

holdningen for 1854 anvendes i dette Oiemed. — In-

denrigsministeriet den 18. Oktobr. 1855.

is. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Tilladelse til at grave efter Dobbeltspath i Helgu-

staåa Fjeld. Khavn den 18. Oktobr. 1855. —
[si. Copieb. 1855, Nr. 708.

I behagelig Skrivelse af 9. Juli d. A. har Hr. Amt-

manden hertil indberettet, at De paa Ministeriets for-

ventede Approbation har meddeelt Handelsfaktor H. H.

Svendsen paa Eskefjords Handelsted Tilladelse til i

3 Aar at grave efter Spath (silfurberg) i det saakaldte

Helgustadafjeld under Gaarden Helgustadirs Enemærker,

mod en aarlig Afgift af 5 Rd., samt imod at det paasees,

at Opsidderen af Gaarden ikke derved lider nogen

Skade.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at meddele, at der fra Ministeriets Side ikke haves

Noget at erindre imod den af Hr. Amtmanden med-

delte Tilladelse, men at det dog ansees for rettest, at

den ommeldte aarlige Afgift af 5 Rd. tilfalder den nu-

værende Opsidder i det nævnte Termin, hvis han i

den Tid bliver boende paa Gaarden, da hans Erklæring
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burde have været indheutet forend Tilladelsen blev 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 18
-
oktbr.

ministeriet, ang. Plan til Anlæggelsen af en fransk

Fisker-Station paa Island. Khavn den 18. Oktbr.

1855 1

. — Isl. Oopieb. 1855, Nr. 709. Angaaende Sagens

indledende Forhandling i Althinget 1855, see Ti'oindi fra al-

fmigi fslendmga 1855, S. 494-497
$

jevnf. Ny Félagsr. XVI,

123 Anm.5 Pj6o61f. VIII, 137-139; IX, 1—4, 9-11. Norori

IV, 82—83.

Hoslagte Afskrift af en til Ministeriet indkommet

Beretning fra den kgl. Commissarius ved det sidst af-

holdte Althing paa Island, Amtmand Melsted, angaaende

det i Oversættelse ligeledes vedlagte, til Althinget ind-

givne Andragende fra Chefen for de under Island sta-

tionerede franske Krigsskibe og Fartoier, Bariotier

Demas, hvori han foresporger hos Althinget, hvorvidt

samme vil give sit Samtykke til, at de Kjobmænd i

Dunkerque, der aarlig udruste fra 100 til 120 Skibe

til Fiskeri under Islands Kyster, maae anlægge en

Fiskevirkeplads paa Dyrafjord i Isafjords Syssel, og til

den Ende opfore sammesteds Vaaningshuse eller Ka-
serner for 4 å 500 Mand, samt Magaziner for Viktu-

alier, Fisk og Salt, saavel som andre til Fiskevirkningen

nodvendige Indretninger, — har jeg ikke villet undlade

tjenstl. at tilstille Udenrigsministeriet til mulig Afbe-

nyttelse, idet jeg tillige i Afskrift lader medfolge en

fra Stiftamtmanden over Island indkommen Skrivelse

denne Sag betræffende. — Indenrigsministeriet den 18.

Oktobr. 1855.

Kirke- og Underviisnings-fflinisteriets Skrivelse 19. oktbr.

Ml Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet i Is-

Justitsmin. Skriv. 7. Marts 1856.

meddeelt. Indenrigsministeriet den 18. Oktbr. 1855.
18. Oktbr.



1855. land, ang. nogle ved den forrige Domkirke paa

HToktb^. Holum opb'evarede Bispekaaber og Messeklæder.

Khavn den 19. Oktobr. 18.55.— isi. Copieb. 1855,

Nr. 710.

I Anledning af hoslagte Andragende, hvori Inspe-

cteuren for Musæet for nordiske Oldsager, Conferents-

raad Thomsen, anholder om, at nogle ved Holum Kirke

paa Island formentlig opbevarede Bispekaaber og Messe-

klæder maatte afgives til Musæet, skulde man tjenstl.

have Hr. Amtmanden anmodet om, behageligen at ville

indhente Erklæring fra Eieren af bemeldte Kirke, om

han maatte være villig til at overlade Musæet de om-

meldte Sager, og i saa Fald paa hvilke nærmere Be-

tingeiser.

Med Svaret bedes det Indesluttede tilbagesendt. —
Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den

19. Oktobr. 1855.

19. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden
•

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Postgangen mellem Akureyri og Reykjavik. Khavn

den 19. Oktobr. 1855. — isi. Copieb. 1855, Nr. 711.

Islandsk: Ti'bindi um stj6rnannål. Islands I, 11 4-— 115.

Efter at Ministeriet under 4. Decbr. f. A. havde

udbedt sig Hr. Amtmandens Yttringer, om ikke Post-

forbindelsen mellem Reykjavik og Akureyri kunde blive

saaledes foroget, at der ogsaa i Mai Maaned kunde

afgaae en Post fra Ofjord til Reykjavik, der kunde

medbringe Breve dertil til Forsendelse med det i Mai

Maaned der fra Landet retournerende Postskib, og med-

tage tilbage de Brevskaber, som paa samme Tid vare

ankomne fra Danmark, samt om, hvorvidt denne For-

anstaltning maatte kunne iværksættes med de nuværende

Ressourcer, har De i behagelig Skrivelse af 10. Juli

sidsti. andraget paa, at bemeldte Foranstaltning, der
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antages at kunne iværksættes ved den i Finantsloven 1855.

til. det islandske Postvæsen bevilgede Sum, maa træde

i Kraft snarest muligt, idet De har bemærket, at Postens

Afgang fra Ofjord af forskjellige lokale Hensyn skulde

berammes til den 20. April og ikke udsættes til Mai

Maaned.

I Henhold hertil skulde jeg tjenstl. have Hr. Amt-
manden anmodet om, behageligen at ville drage Om-
sorg for, at der for Fremtiden om Foraaret afgaaer en

Post fra Ofjord til Reykjavik og tilbage, og at denne

Foranstaltning tager sin Begyndelse i Foraaret 1856,

hvorhos det overlades til Dem nærmere at bestemme

Postens Afgangstid fra Akureyri, hvorved det vil være

at iagttage, at Postens Ophold i Reykjavik ikke bliver

længere end det i det ommeldte Oiemed, at bringe

Breve til Forsendelse med Postskibet og afhente de

med det den 17. April herfra afgaaende Postskib an-

komne Brevskaber, er nodvendigt. — Indenrigsmini-

steriet den 19. Oktobr. 1855

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 19. oktbr.

banden over Island, ang. Opmuntring til Land-

væsenets Fremme. Khavn den 19. Oktbr. 1855.
— Isl. Copieb. 1855, Nr. 713.

Ved i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse

af 8. Septembr. 1853 at fremsende en af Landmand

Grudmundur (Olafsson) Stephansson, af Hvamkot inden

Gullbringu Syssel, affattet Beretning, angaaende hans

Foretagender og Virksomhed til Hoavlens og Jordbrugets

Forbedring i Sonder-Amtet, har Hr. Stiftamtmanden, med
Hensyn til, at det af Beretningen og de dermed folgende

Attester fremgaaer, at Gudmundur Stephansson har

virket meget gavnligt for Agerbruget, vel fornemmelig

') Ved Indenrigsministeriets Skrivelse af s. D. meddeles

Stiftamtmanden over Island en Gjenpart af denne Skrivelse

r*til Efterretning". Copieb. sst. Nr. 712.
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1855. med Hensyn til Kartoffelavlen, men dog ogsaa med

Oktbr. Hensyn til Hoavlen, og at der er al Grund til at an-

"^^"^tage, at han fremdeles vil vedblive at virke i denne

Retning, i behagelig Skrivelse af 30. August sidsti.

har henstillet, om Ministeriet maatte finde Anledning

til at fritage fornævnte Gudmundur Stephansson for

den Forpligtelse, han ved Revers af 14. Septbr. 1851

har paataget sig, enten inden 2 Aar derfra at foretage

en Reise til det nordlige Skotland og Shetlandsoerne,

for at gjore sig bekjendt med Husdyravlen m. v., eller

i modsat Fald skadeslost at tilbagebetale det ham til

denne Reise tilstaaede Belob af 200 Rd., i alt Fald

under Betingelse af, at han efter en vis af Ministeriet

ham forelagt Tidsfrist maatte kunne godtgjore, at hans

Forsog med de i Slutningen af Beretningen anforte

Græsfrosorter har haft heldige Resultater i det Storre,

eller dog saaledes, at der hos Enkelte maatte være

avlede f. Ex. 20 a 30 Hestelæs af de omhandlede Ho-

sorter 1
.

*

I denne Anledning skulde jeg til Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse tjenstl. meddele, at Ministeriet

Intet vil have imod, at der tilstaaes oftnævnte Gud-

mundur Stephansson en yderligere Henstand i to Aar

med Tilbagebetalingen af det omhandlede Belob, mod

at han fortsætter sin Virksomhed i den angivne Ret-

ning, og imodeseer man iovrigt Deres nærmere Beret-

ning herom, hvorefter det da vil kunne komme under

nærmere Overveielse, hvorvidt der maatte være An-

ledning til aldeles at fritage ham for den ovennævnte

Forpligtelse. — Indenrigsministeriet den 19. Oktobr.

1855°-.

saaledes efter Stiftamtmandens Skrivelse 30. August 1855

(Isl. Journ. 5, Nr. 766)$ i Ministeriets Skrivelse synes

derimod at have staaet „Frasorter" (saaledes Copiebogen)>

ved en misforstaaet LæBemaade.
2
) I en til Indenrigsministeriet indsendt Beretning af 11. Aug-

1855 havde Gu&mundur (Olafsson) Stephansson frem-
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 1855.

manden over Island, ang. Ansogning om Eftergivelse
I9_°^br '

&f Udforsels-Afgift i Tilfælde af Forlis. Khavn

19. Oktobr. 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 714.

I et gjennem Byfogden i Reykjavik direkte hertil

udkommet Andragende har Kjobmand C. F. Siemsen

sammesteds, næst at bemærke, at det ham tilhorende

Skonnertskib «Caroline», drægtigt 32 V2 Commercelæster,

Skibsforer J. P. Birch, i August Maaned f. A. er bleven

expederet fra Reykjavik med en Ladning Fisk til Bar-

celona, men ikke er ankommen til sit Bestemmelses-

sted, og derfor antages at være totalt forlist paa Reisen,

stillet sin Virksomhed til Jordbrugets Fremme siden han

kom til Island i Sommeren 1851. Hans første Foretagende

gik ud paa Plb'iningen, og navnlig paa at forvisse sig om,

hvorvidt Hestene havde tilstrækkelige Kræfter til at trække

Ploven, hvilket man paa Sydlandet paastod ikke var Til-

fældet. Hans Forsbg faldt tilfredsstillende ud, saa at det

har viist sig, „at Ploven, som ogsaa de andre Agerdyrk-

nings-Redskaber, godt kan anvendes her oppe (ilsland),

baade med Hensyn til Trækdyrene og Jordbunden". Ved
at benytte Ploven til at udjævne Tuerne kom han til det

Resultat, at „istedenfor at 1 Mand har slettet 1 Dagslaatte

115ed Lee og Spade i 6 Uger, kan den slettes med Ploven
1 1 Uge". J Forening med i>6rarinn Årnason havde G.
1 Foraaret 1853 plbiet for en i Biskupstungur oprettet

Forening af 10 Border til Jordrøgtens Fremme. De piblede

°P 1 Dagslaatte (4 Skpr. 3 Fdk. Land) hos enhver af

Foreningens Medlemmer, og de opplbiede Stykker bleve

strax i samme Aar hegnede med Jordvold. I Foraaret

1854 bleve de belagte med Kartofler, ved hvis Lægning
man fulgte den skotske Methode. Udbyttet blev kun 7

a 8 Fold, paa Grund af at Jorden ikke var tilstrækkelig

decomponeret, men mentes at kunne med Sikkerhed an-
slaaes til 15 Fold under nogenlunde gode Forhold. I

Foraaret 1855 havde G. saaet af Byg: hordeum hexasti-

chon og h. coeleste; af Fabrikplanter: Hor 5 af Græsfrø:

Spergula arvensis, Trifolium repens, T. hybridum, Festuca

°vina, samt ligeledes Grbnjords-Havre (Isl. Journ. 5, 766).
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andraget paa, med Hensyn hertil, at erholde eftergivet

den befalede 14 Marks Afgift for bemeldte Reise af det

omhandlede Skibs Drægtighed, til Belob 75 Rd. 80 Sk.

I denne Anledning skulde jeg til behagelig Efter-

retning og videre fornoden Bekjendtgj oreise tjenstligen

melde, at da det heromhandlede Tilfælde ikke kan

henfores under den i Plakat 28. Decembr. 1836 § 13

givne Bestemmelse, der forudsætter, at Skibet ved

dets Afreise fra Island ikke er fuldladt, og da det

stod til Afsenderen at assurere Ladningen, hvilket og-

saa antages at være skeet i nærværende Tilfælde, finder

Ministeriet sig ikke befoiet til at bevilge Eftergivelse

af den omhandlede Afgift; og maatte iovrigt Byfogdens

Erklæring indhentes, om Grunden til at Afgiften ikke

er erlagt inden Skibets Afgang. — Indenrigsministeriet

den 19. Oktobr. 1855.

25. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Justitsmini-

steriet, ang. Tiende af den forrige Holum Bispe-

stols Jorder. Khavn den 25. Oktobr. 1855. —

-

hl. Copieb. 1855, Nr. 723.

Efter at der ved Revisionen af Regnskaberne for

Kongetienden af vedkommende Sysseler i Island, i hvilke

de forrige Holum Bispestol tidligere tilhorende, men i

Aarene 1802 til 1805 afhændede Jorder ligge, vargjen-

tagende Gange bleven fremsat Paastand paa Tiende-

ydelse til den kgl. Kasse af de saaledes til Selveien-

dom overgaaede Bispestolsjorder, blev Amtmanden over

Nord- og Ost-Amtet paa Island, efter at hans Be-

tænkning forud havde været indhentet over Sagen, ved

Skrivelse af 29. Decembr. 1849 anmodet om at soge

Sporgsmaalet om de paagjeldende Eieres Forpligtelse

til at yde Tiende til Islands Jordebogskasse afgjort ved

at anlægge Sag mod en af de betydeligere Eiendoms-

besiddere i Hunavatns eller Norder- eller Sonder-

Thingo Sysseler. Den Sag, som herefter blev anlagt
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mod Selveier Bjorn Pålsson af Bakki inden Norder 1855.

Syssel, blev derpaa, efter at være paakjendt ved Under- 25. Oktbr.

1 etten, indanket til den islandske Landsoverret, hvis

^om af 8. Marts 1852 ved Skrivelse af 20. April 1853
W Kammeradvokaten er bleven indanket for Hoiesteret
111 Stadfæstelse.

I en hertil indkommet Skrivelse har imidlertid den
c°nstituerede Kammeradvokat, Etatsraad Blechingberg,
n%st at andrage paa forskjellige Oplysninger angaaende
denne Sag, blandt Andet bemærket, at Sagens Gj en-

stand, efter hvad der i Overretsdommen er bemærket
°ni samme, vel ikke synes at være summa appellabilis,

men at det dog formentligen ikke er direkte stemmende
11Jed Statskassens Interesse, at bringe denne specielle

^ag under Hoiesterets Paakjendelse ved særlig Be-
villing.

Da nu [.imidlertid Hensigten med at anlægge den

Womhandlede Sag, saaledes som det fremgaaer af det

•^regaaende, ikke hovedsagelig har været den, at have

tanne enkelte Jord kjendt pligtig til at yde Tiende til

Kongens Kasse, men at faae Sporgsmaalet om For-

Pligtelsen til at yde Tiende afgjort med Hensyn til alle

^e Jorder, som have tilhort den forrige Holum Bispe-

stol og i Aarene 1802 til 1805 ere afhændede til Pri-

nte, maa Ministeriet ansee det nodvendigt, at Sporgs-

maalet afgjores ved Hoiesteret, og da, som af Kammer-
advokaten bemærket, Sagens Gjenstand ikke udgjor

summa appellabilis, idet den omhandlede Ydelse for

denne enkelte Jords Vedkommende kun udgjor 12 Fisk

eller omtrent 1 Rd. i Penge aarlig, medens samme dog

samtlige Jorders Vedkommende andrager 200 å 300
-frd. aarlig, skulde jeg tjenstl. have Justitsministeriet

anmodet om, behageligen at ville foranledige den for-

nodne Bevilling udfærdiget og derefter tilstillet Mini-

steriet. — Indenrigsministeriet den 25. Oktbr. 1855.
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1855. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

27. oktbr. over Nord- og Oster-Amtet, angaaende Honorar

for Besorgelse af Postexpedition, Khavn den

27. Oktobr. 1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 725.

At Ministeriet, overeensstemmende med Hr. Amt-

mandens Indstilling i behagelig Skrivelse af 14. August

d. A., tillader, at der af Postintraderne udbetales Ad-

ministrator Bjorn Skulason den af ham ansogte Godt-

gjorelse af 6 Rd., for hans Uleilighed med i nogen Tid

af Aarene 1853 og 1854 at besorge Postexpeditionen

i FJjotsdals Herred, det meddeles Dem herved tjenstl.

til behagelig Efterretning og videre fornoden Foran-

staltning. — Indenrigsministeriet den 27. Oktbr. 1855.

27. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet paa Island, angaaende

et paatænkt Handels - Anlæg paa Vestdalseyri

ved Seydisfjord. Khavn den 27. Oktobr. 1855.

— Isl. Copieb. 1855, Nr. 726.

Med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 16.

Juli d. A. har Ministeriet modtaget et Andragende med

Bilage, hvori Jon Arnesen paa Vestdalsore anholder

om Tilladelse til at fortsætte sin Handel fra det at

ham opforte Etablissement paa Vestdalsore.
*

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og videre Bekj en dtgjoreise for An-

drageren tjenstl. at melde, at det i bemeldte Henseende

vil have sit Forblivende ved den i Ministeriets Skrivelse

af 25. Januar d. A. indeholdte Afgjorelse.

Hvad dernæst den efter Amtets Ordre mod be-

meldte Arnesen anlagte Sag for formentlig Overtrædelse

af Handelslovgivningen angaaer, da vil samme efter

Omstændighederne kunne frafaldes, saasnart Arnesen

har efterkommet Ministeriets forommeldte Resolution.
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Den indsendte Retsakt folger hoslagt tilbage. — 1855.

krigsministeriet den 27. Oktobr. 1855.
27. Oktbr.

Islandske Departements Skrivelse til Cultus- 2?. oktbr

Ministeriets andet Departement, angaaende en i

Dflvstumme- Institutet indbragt Elev fra Island.

Rhavn den 27. Oktbr. 1855. — isi. Gopieb. 1655,

Nr. 727.

I behagelig Skrivelse af 19. i d. M. har Cultus-
ministeriets andet Departement, ved at tilmelde, at den

tøvstumme Olafur Olafsson af Skjaldastadir i Bægiså

^°gn, inden Ofjords Syssel i Islands Nord- og Ost-

^nt, er indkommen paa det kgl. Dovstumme-Institut
llnder 11. i d. M., begjært sig nærmere Underretning
lnsddeelt om, hvorledes Betalingen for denne Dovstumme
^1 blive udredet.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

meddele, at ifolge den i Gjenpart vedlagte Skrivelse

fra Amtmanden over Islands Nord- og Ost-Amt vil

^e tt for bemeldte Dovstumrnes Optagelse i Institutet

stipulerede Betaling af 35 Rd. qvartaliter være at ud-
rede paa den i Canc. Skrivelse af 9. Oktobr. 1832 og

Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-
Væsenet af 12. Mai 1849 bestemte Maade, saaledes at

sainnie udbetales af Finantshovedkassen her i Staden,
ln^od Refusion til Islands Jordebogskasse. Og und-

lader man ikke lige tjenstl. at tilfoie, at naar under-

agnede Departement har modtaget en Opgj oreise af

^et Belob, der for indeværende Qvartal vil være at er-

^gge, vil der herfra blive draget Omsorg for, at samme
Ved Qvartalets Udlob bliver anviist Universitetsqvæsturen

^ Udbetaling af Finantshovedkassen, ligesom det ogsaa

fremtidig herfra vil blive paaseet, at der ved hvert

Hvartals Udlob bliver anviist bemeldte Qvæstur etBe-

af 35 Rd., som Betaling for tidtnævnte Dovstumrnes

Underholdning paa Institutet, saalænge han forbliver
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1855. sammesteds, i hvilken Henseende man udbeder sig

Underretning meddeelt, saafremt oftnævnte Dovstunufle

maatte forlade Institutet eller ved Doden afgaae.

Slutteligen tillader man sig at henlede Opmærk-

somheden paa det i Amtmandens Skrivelse omhandlede,

af den Dovstummes Fader yttrede Onske, at der forst

maa gjores Forsog med at helbrede Sonnens Dovhed?

idet man iovrigt ikke skal undlade at tilfoie, at de 1

bemeldte Skrivelse omhandlede Attester ere tilstillede

Directionen for Dovstumme-Institutet. — Det islandske

Departements Expeditions-Contoir den 27. Oktbr. 1855-

oktbr. Gouseilpræsident P. G. Bangs Bekjendtgj oreise

angaaende Forretningernes Fordeling mellem Mi-

nisterierne, samt om det islandske Departements

Henlæggelse til Justitsministeriet, m. m. Khavn

den 31. Oktbr. 1855. — Anfsi es som publiceret

i Stranda Syssel og i Skagafjords Syssel, men ikke i andi'e

Sysseler. — Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Blade

i 4t0
. Departem. Tid. 1855, S. 873-875. Algreen-Ussings

Saml. af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende?

1855, S. 345 -348.

Brkjbndtgjorelse angaaende en forandret Fordeling

af Forretningerne mellem de forskjellige Ministerier.

For at tilvejebringe en saadan Sondring melleifl

Administrationen af de for Monarchiet fælles og de for de

enkelte Landsdele særlige Anliggender, hvorved de sidst-

nævnte udelukkende henlægges under Landsdelenes sær-

lige Ministerier, har det under 28. d. M. behaget Hs.

M. Kongen, navnlig forsaavidt angaaer Kongerigets sær-'

lige Ministerier, allerhoist at resolvere:

1. Fra Finantsministeriet overgaae til Indenrigs-

ministeriet for Kongeriget: a) den under førstnævnte

Ministerium hidtil horende Administration af Konge-

rigets særlige direkte og indirekte Skattevæsen. Som

Folge heraf henlægges under Indenrigsministeriet for
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Kongeriget de under Finantsministeriet hidtil horende 1855,

tvende Expeditions-Contoirer for Kongerigets Skatte- 31 • Oktbr.

Sager og for sammes Stempelsager. De under disse

Contoirer nu horende Sager, vedkommende Rangskatten

°g Lottoet, vedblive * dog indtil videre at behandles

Qennem samme efter Referat for Finantsministeren.

Den for Fiuantsministeriets andet Departement beskik-

kede Departementsdirecteur fungerer fremdeles som
saadan, men sorterer for Kongerigets Skatte- og Stem-

pelsagers Vedkommende under Indenrigsministeren og

refererer for denne. — b) Generaldecisoratet for det

direkte Skattevæsen, dog at den Deel af de under

samme horende Revisioner, som angaae Fællesanliggen-

der, ligesom Generaldecisor selv, forsaavidt disse Sager

angaaer, sorterer under vedkommende Fællesministerium.

^- c) Bestyrelsen af Kongerigets særlige Statsgjæld.

De hermed forbundne Forretninger besorges imidlertid som

hidtil i vedkommende Contoir under Finantsministeriets

fjerde Departement, hvis Direkteur for de paagjeldende

Sagers Vedkommende refererer for Indenrigsministeren.—
d) Kongerigets Assignationsvæsen, saaledes at samtlige

Kongerigets særlige Anliggender vedkommende Assig-

nationer underlægges Indenrigsministeren. Expedition-

erne skee indtil videre som hidtil gjennem det almindelige

Assignationscontoir under Finantsministeriets andet De-

partement, hvis Direkteur ogsaa for disse Sagers Ved-

kommende sorterer under Indenrigsministeren. — e) De
med Kongerigets Budgetvæsen og Statsregnskab for-

bundne Forretninger.

2. Samtlige de Island og Færoerne vedkommende

Sager, forsaavidt disse have hort under Kongerigets

ludenrigsministerium, overgaae til Justitsministeriet,

under hvilket sidste Ministerium det islandske Departe-

ment som Folge heraf henlægges. Dog vedbliver De-

partementets Direkteur som hidtil at sortere saavel

under Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet,

•
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1855. som under de andre Ministerier for de under disses

. Oktbr. Ressort Itenhorende Sagers Vedkommende.

3. De i Finantsloven for indeværende Aar under

§ 34 1 a og b omhandlede Marschpenge, samt Udgifter

til Slaverienie, saavel som de Sammesteds under 2 a

og b nævnte Belob til Foreningen for Sofartens Fremme

og til Havnekapitainen paa Kjobenhavns Rhed, over-

gaae, de tvende førstnævnte til Justitsministeriets og

de tvende sidstnævnte til Indenrigsministeriets Budget.

4. Fra Kongerigets Indenrigsministerium afgives

til Ministeriet for Monarchiets fælles indre Anliggender,

foruden de i allerh. Resolution af 16. d. M. under Litr c

og d nævnte Sager, en Deel af de Bygningsvæsenet

vedkommende Anliggender. Af offentlige Bygninger

overgaae saaledes til sidstnævnte Ministerium de i Konge-

rigets Finantslov for indeværende Aar § 29 A. v. 2. "••

omhandlede, der hidtil ere vedligeholdte for hele Mon-

archiets Regning, og bliver det at gjore til Gjenstand

for nærmere Overveielse, om ikke tillige nogle af de

sammesteds under (i omhandlede Bygninger, paa Grund

af deres Anvendelse i fælles Oiemed, ville være at hen-

lægge under Fællesadministrationen. — Af de for Tiden

beskikkede fem Bygningsinspekteurer overgaae tre under

Ministeriet for Monarchiets fælles indre Anliggender,

medens de tvende ovrige forblive under Kongerigets

Indenrigsministerium.

5. Bestyrelsen af Gradmaalingen, overensstem-

mende med allerh. Resolution af 18. Marts 1853, over-

gaaer fra Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet til Finantsministeriet.

6. Det forbeholdes nærmere allerh. Resolution,

hvorvidt Geheimearchivet og enkelte andre Institutioner,

navnlig den polytechniske Læreanstalt, som efter deres

Natur kunne betragtes som fælles for Monarchiet, skulle

overgaae fra Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet til et af Fællesministerierne.
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7. Foranstaaende under 1, 2 og 5 omhandlede

forandringer træde i Kraft den 1. November d. A.

;

Bestemmelserne under Nr. 4 derimod forst den 1. April

næstkommende Aar.

8. Den ved allerh. Resolution af 16. d. M. paa-

budne Overgang af Postvæsenet, Kongerigets Domaine-

væsen og Coloniernes Centralbestyrelse fra Finants-

niinisteriet til Ministeriet for Monarchiets fælles indre

Anliggender træder i Kraft den 8. Novbr. d. A.

Hvilket, i Henhold til den mig som Conseilspræ-

sident af Hs. M. Kongen ved fornævnte allerhoi. Re-
solution givne Bemyndigelse, herved bekjendtgjores til

Efterretning og Iagttagelse for alle Vedkommende. —
Kjobenhavn den 31. Oktobr. 1855.

Islandske Departements Skrivelse til Inden- s\. oktbr

rigsministeriets Sekretariat, ang Forhandlingerne

om Anlæggelsen af en elektrisk Telegraph over

Island til Amerika. Khavn den 31. Oktbr. 1855\
- lili Copieb. 1855, Nr. 734.

Med Hensyn til, at Finantsministeriet, der er sindet

at meddele en Concession til Anlæg og Benyttelse af

eu elektrisk Telegraph mellem England og Danmark,

ved hvilken der for et Tidsrum af 20 Aar gives de

Vedkommende Eneret med Udelukkelse af ethvert an-

det Foretagende af samme Art, hvad enten dette maatte

gaae ud paa at tilveiebringe en direkte undersoisk For-

bindelse mellem de paagjeldende Lande, eller ved under-

soiske Sidelinier at fortsætte andre mellem England og

Continentet existerende Telegraphanlæg til Danmark,

under 22. d. M. har begjært Indenrigsministeriets Yt-

tringer om, hvorvidt der i den Mr. ShafFner meddelte

Concession til Anlæg af en Telegraphlinie mellem Nord-

l

) see Justitsmin. Skriv. 10. Novbr. 1855.

XVI. B. 23

\
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1855. amerika og Danmark maatte findes Noget, der kunde

31. Oktbr. være til Hinder for det af bemeldte Ministerium Til-
^""^

sigtede, samt udbedet sig en Gjenpart af den sidst-

nævnte Concession tilstillet, har Sekretariatet under

29. d. M. begjært dette Departements Yttringer over

det saaledes af Finantsministeriet reiste Sporgsmaal.

I denne Anledning skulde man, næst at vedlægge

den forlangte Gjenpart af den under 16. August f. A.

for Tal. P. Shaffner af Staten Kentucky i de nord-

amerikanske Fristater udfærdigede Concession til at

anlægge og benytte en Telegraphliuie fra Amerika til

Kjobenhavn, tillade sig at yttre Folgende:

Den bemeldte Tal. P. Shaffner ved Concessionens

§ 9 tilstaaede Eneret, der alene angaaer en Telegraph-

forbindelse mellem Nordamerika og Kjobenhavn over

den danske Stats Territorium uden at berore England,

skjonnes ikke at være til Hinder for Meddelelsen af en

Concession som den af Finantsministeriet ommeldte.

Forsaavidt der derimod ved den omhandlede Conces-

sions § 12 er givet Shaffner Udsigt til at meddeles

Tilladelse til at give den -der ommeldte Telegraphliuie

en anden Retning end den i sammes § 1 omtalte, eller

ogsaa at lade den forgrene sig saaledes, at Kjobenhavn

ikke længere bliver det eneste Endepunkt, forsaavidt

saadant skulde vise sig nodvendigt, naar han, paa derom

indgivet Andragende, har forenet sig forinden med den

danske Regjering om Betingelserne for en saadan For-

andring, og om Maaden og Tiden paa og til hvilken den vil

være at udfore, kunde det vel tænkes, at Shaffner vilde i

sin Tid andrage paa at meddeles Tilladelse til at fore Linien

fra Færoerne direkte til Storbritannien, enten saaledes,

at dens Fortsættelse over Norge og Sverrig til Kjoben-

havn blev opgivet efter nærmere Overeenskomst med

den danske Regjering, eller saaledes, at den sidstnævnte

Linie desuagtet blev fuldfort, i hvilket sidste Tilfælde

der da indirekte vilde opstaae en anden Forbindelse

ved Telegraph mellem Danmark og England.
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Vel er det saa, at Shaffner ifolge den nysnævnte 1855.

Bestemmelse i Concessionens Art. 12 ikke har nogen ju-

ndisk Ret til Anlæg af en saadan Sidelinie, hvorimod

dette er gjort afhængigt af Regjeringens Tilladelse, og

Regjeringen maa saaledes formentligen ansees berettiget

til at knytte til Tilladelsen den Betingelse, at Shaffner

opgiver Linien fra Færo til Kjobenhavn, ligesom Shaffner

ved Concessionens Art. 13 er forpligtet til at underkaste

sig Indenrigsministeriets Kjendelse i alle de Tilfælde,

hvor der maatte være Sporgsmaal om Fortolkning af

Concessionens Ord og rette Mening. Imidlertid turde

det dog, for at forebygge Tvivl og Disputer i Frem-
tiden, være rigtigst, ved Underhandlingerne angaaende

det nu paatænkte Telegraph-Anlæg mellem England og

Danmark at gjore Vedkommende bekjendt med den

ovennævnte Bestemmelse i Shaffners Concession, for at

erfare, om de maatte have Noget at erindre imod, at

der eventuelt blev givet Shaffner Tilladelse til at an-

lægge en Sidelinie til England, hvorefter Indenrigs-

ministeriet vel maatte onske at blive bekjendt med

Resultatet af disse Underhandlinger, forinden den paa-

tænkte Concession meddeles.

Da iovrigt Telegraphdirecteur Faber har i sin Tid

paa Regjeringens Vegne underhandlet med Shaffner

angaaende den forommeldte Concessions Affattelse,

maatte formentligen hans Erklæring over det foranforte

Sporgsmaal forelobigen indhentes, og man lader derfor

^1 nærmere Oplysning medfolge de fra ham indkomne

Beretninger angaaende de med Shaffner stedfundne

Forhandlinger, hvilke efter Afbenyttelsen bedes tilbage-

sendte. — Det islandske Departements Expeditions-

Contoir den 31. Oktobr. 1855.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Hoiesterets- si. oktbr.

Advokat, Etatsraad Blechingberg, ang. Sagen om

Tiende-Ydelse af den forrige Holum Domkirkes

23*
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Jorder. Khavn den 3t.Oktobr. 1855. — lsi.

piebog 1855, Nr. 737.

Efter at en den 8. Marts 1852 af den kongl. is-

landske Landsoverret afsagt Dora i en Sag mod Bjorn

Pålsson af Bakki i Thingoe Syssel, angaaende Forpligtelse

til at yde Kongetiende af bemeldte Jord Bakki, ifolge

Ministeriets Skrivelse af 20. April 1853 er indstævnet

for HSiesteret til Stadfæstelse af den daværende Kam-
meradvokat, og efter erhvervet Opreisning contrastævnet

til Underkjendelse, Tilsidesættelse og Forandring af

Indstævnte, har Hr. Etatsraaden, hvem det nu paa-

hviier at udfore denne Sag for Statskassen, i behagelig

Skrivelse af 1. August d. A., for i alt Fald at forvisse

Dem om, hvorvidt Sagen bor fremmes i dens nuværende

Stilling, anholdt om Erhvervelsen af nogle yderligere

Oplysninger og Data Sagen betræffende, nemlig:

1) at da det under bemeldte Sag er givet, at

Tiendevæsenet og Hævd- og Præscriptionsforholdene paa

Island ikke ere at paakjende efter dansk Lov og Ret,

men efter Islands særegne Love, ligesom der med Hen-

syn til Tiendevæsenet er gjentagende paaberaabt som

gjeldende Lov Biskop Gissurs Statut af 1096 og lige-

ledes argumenteret fra Biskop Arnes Christenret, og

De ikke er i Besiddelse af disse Love, det Lovgivnings-

apparat udenfor Jonsbogen, som bor afbenyttes ved

Behandlingen af de fornævnte Materier, maatte blive

Dem meddeelt.

2) at det maa blive nærmere undersogt, naar

Holum Bispestol har erhvervet Jorden Bakki, om
denne havde været i Privatmands Eie for den erhverve-

des af Holum Bispestol, og om der nogensinde i For-

tiden er ydet Bispetiende eller Kongetiende af bemeldte

Jord, hvilket bestrides af Modpartiet, idet De navnlig

har onsket oplyst, hvad der angaaer Jorden Bakki's

Erhvervelse fra Eier til Eier.

3) at der med Hensyn til, at Auktionsconditionerne
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af 13. Marts 1802 for Salget af Holums Bispestols 1855.

Jordegods indeholdt en § 5, saaledes lydende i « de Lei- 31. Oktbr.

lændinge, som blive Eiere af deres Fæstegaarde, ere i

"~

6 Aar frie for at betale Skat af disse », og at Opmærk-
somheden under Proceduren for Overretten er henledet

paa bemeldte § 5, i Forbindelse med de daværende

Skatteforhold paa Island, hvoraf er uddraget den Slut-

ning, at der ved «Skat» i § 5 maa være tilsigtet Tiende, —
maa blive meddeelt nærmere Oplysning om de daværende

Skatteforhold paa Island.

4) at der, om muligt, maa blive meddeelt nærmere

Oplysning om, hvorledes det er gaaet til, at Tienden

qvæstionis ikke er bleven indfordret af de forhen Holum
Bispestol tilhorende Jorder i c. 50 Aar fra Salgene til

Sagens Anlæg.

5) at Værdien af Sagens Gjenstand, efter hvad

der i Overretsakten er anfort, synes at være under

summa appellabilis, men at det ikke er direkte stem-

niende med Statskassens Interesse, ved Bevilling at

bringe dette specielle Tilfælde under Paakj endelse

ved Hoiesteret, og at De derfor ikke uden nærmere

Begjæring fra Indenrigsministeriet har villet gjore Skridt

I Svar herpaa skulde jeg, næst at tilbagesende de

niedfulgte Bilag, ikke undlade tjenstl. at meddele:

ad 1. Om Hævd paa Island haves, saavidt vides,

ikke andre Bestemmelser end Jonsbogens Landsleie-

balk 26. Kap. og Biskoppernes Instrux 1. Juli 1746

§ 16 (trykt i Lovsamling for Island, udgiven af Ste-

phensen og Sigurfcsson, IL Bind). Om Præscription

indeholdes den gjeldende Ret i Jonsbogens Kjobebalk

8. Kap., hvorimod det ikke er Ministeriet bekjendt, at

der paa Island gjelde Regler om præscriptio immemo-

rialis, der ere afvigende fra den danske Lovgivnings

Bestemmelser.

Hvad Tiendevæsenet paa Island angaaer, da findes

Bestemmelser desangaaende foruden i Jonsbogen i Biskop
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1855. Gissur Jsleifssons Tiende-Statut og Biskop Arne Thor-

31 . Oktbr. lakssons Christenret, der ere trykte paa Islandsk i den

ovennævnte Lovsamling for Island. Statuten er derhos

Ord til andet indfort i jus ecclesiasticum vetus, eller

Biskopperne Thorlaks og Ketils Christenret af 1123,

udgivet af Thorkelin, Kjobenhavn 1776, og, med nogle

faa Forandringer, i jus ecclesiasticum novum eller Bi-

skop Arne Thorlakssons Christenret 1275, ligeledes

udgivet af Thorkelin i Kjobenhavn 1777, ligesom der

af bemeldte Statut haves dansk Oversættelse i Haldor

Einarssons Bog om Værdie-Beregning paa Landsviis

og Tiende-Ydelsen i Island, Kjobenhavn 1833.

Da Ministeriet ikke er i Besiddelse af de oven-

nævnte Værker, med Undtagelse af Lovsamling for Is-

land, der, om forlanges, vil kunne udlaanes Dem, har

man maattet indskrænke sig til at anfore dem her, med

Tilfdiende, at disse Boger formentlig ville kunne faaes

udlaante fra de offentlige Bibliotheker.

ad 2. Det vil neppe være muligt at oplyse, om

Jorden Bakki i Fortiden har været tiendefri eller ikke,

og om saadant end maatte kunne lykkes for denne

Jords Vedkommende, vilde det dog vistnok være umu-

ligt at skaffe sligt Beviis tilveie for de over 350 Jorder,

der i sin Tid bleve afhændede fra Holum Bispestol,

hvorhos iovrigt bemærkes, at naar der i Akterne er

yttret den Formening, at den omhandlede Jord alt har

tilhort Bispestolen paa den Tid, Tiende-Statuten blev

givet, Aar 1096, og af den Grund stedse har været

fri for at svare Tiende, saa beroer dette paa en Feil-

tagelse, eftersom Holum Bispestol forst blev oprettet

1105, jfr. Finni Johannæi historia ecclesiastica Island.

1. Bd. Kap. 1 § 11. Da nu nærværende Sag ikke

har været anlagt med særligt Hensyn til Jorden Bakki,

som er valgt af Amtmanden over Nord- og Ost-Amtet,

for gjennem denne enkelte Sag at faae det almindelige

Sporgsmaal afgjort, om de forhen Holum Bispestol til-

horende, fra samme bortsolgte Jorder ere pligtige at

/
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yde Tiende, vil det formentlig være rettest alene at 1855.

holde sig til den almindelige Grundsætning, at Godset, 31. Oktbr.

der ifolge den gamle Tiendelov var tiendefrit saalænge '

'

det horte til Bispestolen, ifolge samme Lov (jfr. Lag-

thingets Beslutning af 1698) er ved at gaae over til

Private eo ipso blevet tiendepligtigt, naar ikke en mod-
sat udtrykkelig Bestemmelse kan paavises, hvilket, som

strax skal blive viist, ingenlunde kan antages at være

Tilfældet in casu.

ad 3. Art. 5 i Auktionsconditionerne af 13. Marts

1802 er ikke noiagtig gjengivet i Sagens Akter, idet

*amme, som vedlagte Afskrift udviser, lyder saaledes:

"Ijeilændinger, som blive Eiere af deres leiede Jorder,

Wive i 6 Aar frie for deraf at betale Skatter«, ikke

"Skat«, som anfort i Akterne, hvoraf formentlig utvivl-

somt fremgaaer, at herved ikke er udelukkende sigtet

til den Afgift, som specielt kaldes «Skat» paa Island,

desuden hviler denne Afgift egentlig ikke paa Jorde-

godset, men beregnes efter Losegodstienden (jfr. Thor-

steinson om Afgiftsvæsenet paa Island, Kjobenh. 1819,

Pag. 65 og 66), men da der dog paa flere Steder i

Island er opstaaet den Praxis (der iovrigt neppe har

tilstrækkelig Hjemmel i Tiendelovgivningen), at sammen-

lægge det faste og lose Gods, naar det sidste ikke er

tilstrækkeligt til at begrunde Pligten til at udrede

"Skat«, saa vilde det ikke ligefrem kunne benægtes, at

der muligen i Conditionerne kunde sigtes til et saadant

Tilfælde, saafremt denne Artikel havde været affattet

saaledes, som det i Sagens Akter er forudsat. En

saadan Forklaring, der dog i og for sig vilde være

tvungen, eftersom det omhandlede Tilfælde vilde være

saa specielt, at kun de Færreste af Leilændingerne

vilde have nydt Godt deraf, er derimod udelukket ved

det, som foran bemærket, i tidtnævnte Artikel brugte

Udtryk « Skatter«.

lovrigt vil det specielt kunne godtgjores, hvilke

de i Artiklen ommeldte Skatter ere, og at netop Konge-
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1855. tienden er derunder indbefattet. I den i Gjenpart ved-

Si. Oktbr. lagte allerund. Forestilling af 10. Juni 1800, der af Rente-

kammeret blev nedlagt angaaende en ny Taxation ilsland,

som skulde foretages forend Salget af det holumske

Bispestolsgods blev iværksat, omtales nemlig forste

Gang i Conditionerne for Bortsælgelsen af det ommeldte

Gods, og bemærkes da, at disse maatte blive omtrent

de samme som for Skalholts Bispegodses Salg, men dog

med nogle Afvigelser, hvoriblandt netop anfores under

5. Post, at Leilændingen, som bliver Eier af sin Jord,

bliver i 6 Aar fri for at sv.are den Skat, som Bierne

ere pligtige at udrede, men længere frem i samme

Forestilling er det bemærket, at der af Jorderne j
(i

Forbindelse med Losegodset) ikke svares andre Afgifter

(foruden Landskyld og Qvildeleie til Jorddrotten) end

Tiende, samt Skat og Gjaftold til Kongen, hvilket

iovrigt hvad den sidstnævnte Afgift angaaer er mindre

noiagtigt, da samme kun erlægges af Losegods — og

det er saaledes alene Tiende af Jorderne og deres

Deeltagelse i Udredelsen af « Skatten« i visse Tilfælde,

hvorom der her kan have været Tale.

Da det nu saavel af den ommeldte Forestilling

som af de ligeledes i Afskrift hoslagte tvende Rente-

kammerforestillinger af 24. April 1804 og 5. Juni 1806,

hvorved Salget af Bispestolens Jorder blev indstillet

til allern. Approbation, fremgaaer, at det var en særlig

Begunstigelse for de Kjobere, som blive Eiere af deres

paaboende Gaarde, at de, dog kun i 6 Aar, skulde

være frie for de ommeldte Afgifter, saa kan det vistnok

heraf med Sikkerhed udledes, at andre Kjobere strax

skulde svare de omhandlede Skatter, hvilket desuden

alt var en Folge af den almindelige Grundsætning *

Tiendeloven og Lagthingsbeslutningen af 1698.

ad 4. Naar det i Henhold til det Foregaaende

kan ansees som godtgjort, at de ommeldte Jorder efter

Auktionsconditionerne vare pligtige til at svare Tiende,

vil formentlig den Omstændighed, at Tienden ikke senere

i
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e *' bJeven opkrævet, ikke være tilstrækkelig tii at Le- 1855.
yirke deres Fritagelse for Fremtiden for denne Afgift, 31. Oktbr.

da en saadan Fritagelse ikke kan vindes ved sædvanlig
'

Hævd, men i alt Fald kun ved præscriptio immemori-
ah's, hvorom der neppe her kan være Sporgsmaal. Til

nærmere Forklaring om Grunden til at Tienden ikke

tidligere er bleven opkrævet, skal Ministeriet iovrigt

*kke undlade at bemærke, at Tienden af Norder- eller

rhingoe Syssel for Holum Bispestols Nedlæggelse blev

opkrævet af Sysselmændene, som om dens aarlige Stor-

relse optog Thingsvidner, hvilke bleve bilagte Hoved-

regnskaberne, der indsendtes fra Island, og hvori Tien-

dens Belob i Penge blev beregnet til Indtægt. Da

Bispestolens Jordegods, altsaa ogsaa den heromhandlede

Jord Bakki, var tiendefrit, blev selvfolgelig ingen Tiende

deraf opkrævet eller betalt, og Regnskabsbetjenterne

P&a Island vedbleve med den samme Fremgangsmaade
efter Bispestolens Nedlæggelse og Salget af dens Jord-

ejendomme, jfr. vedlagte Thingsvidne, betegnet Nr. 3
ved Islands Jordebogskasse-Regnskab til 31. Juli 1833.

Fra sidstnævnte Aar at regne traadte i Stedet herfor

en iovrigt summarisk Beregning, hvilken forinden dens

Indsendelse til Landfogderiet blev gjennemgaaet og

attesteret af Amtmanden, jfr. hoslagte Bilag Nr. 4 ved

fornævnte Regnskab pro 1834. Paa denne Maade blev

der forholdt inden Beregningen over Tienden af Norder

Syssel i Aarene 1842, 43 og 44 indkom med Jorde-

oogskasse-Regnskabet, og det befandtes, at den da-

værende Amtmand vægrede sig ved at paategne Be-

regningen den af ham hidtil meddelte Attestation. I

en Udsættelse til Islands Jordebogskasse-Regnskab for

Aaret 1845 blev der af Revisionen nedlagt Paastand

paa Kongetiende af de forhenværende holumske Jorder

1 Norder Syssel, og efter at det var blevet foranstaltet,

at særskilte dokumenterede Regnskaber for de paa-

gjeldende Sysselers Kongetiende skulde tilstilles Inden-

rigsministeriet, blev der i en almindelig Udsættelse af
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1855. Revisionen gjort opmærksom paa det Retskrav, Staten

^""T^ktbr
maatte antages at have hos Eierne af forrige Holums

Bispestols Jorder i samtlige de paagjeldende Sysseler,

hvorefter nærværende Sag blev anlagt for at soge Rets-

sporgsmaalet afgjort ved Domstolene.

ad 5. Da det ved Indenrigsministeriets Skrivelse

af 21. April 1849 til Amtmanden over Nord- og Ost-

Amtet er tilkjendegivet, at Sporgsmaalet skal soges

afgjort ved Hoiesteret, vil Kongetienden neppe blive

opkrævet af de paagjeldende Jorder, forinden nærværende

Sag er paakjendt ved bemeldte Ret, uagtet Statskassen

har vundet samme ved Overretten, og man har derfor

gjennem Justitsministeriet erhvervet den hoslagte Ordre

af 30. i d. M. angaaende Sagens Foretagelse ved Hoieste-

ret, uagtet at dens Gjenstand maatte findes ikke at

udgjore summa appellabilis, hvilken saaledes tjenstl.

tilstilles Hr. Etatsraaden til videre behagelig Foran-

staltning.

De ovennævnte to originale Bilage, betegnede med

Nr. 3 og 4, bedes efter Afbenyttelsen tilbagesendte. —
Indenrigsministeriet den 31. Oktobr. 1855.

31. oktbr. Kongelig Resolution ang. Moderation i Jord-

afgifterne for Leilændingerne paa de kgl. Godser

i Vester-Amtet. Frederiksborg den 31. Oktobr.

1855. — Isl. Departem. Forestill, og Resol. Protok. 1855,

Nr. 67. -— I Forestilling 29. Oktobr. foredrager Indenrigs-

ministeren (P. G. Bang), hvorledes Landskyldsafgifterne paa

de saakaldte kgl. Godser i Vester-Amtet bleve erlagte siden

1843, i Henhold til kgl. Resol. 22. Septbr. 1842 og senere

kgl. Resolutioner, sidst af 24. Januar 1852. Ifølge Amtmandens
og vedkommende Administrators Indberetninger var en For-

længelse af den ved de foregaaende kgl. Resolutioner bevilgede

Nedsættelse i Afgifterne nødvendig, da en ForhOielse i Henseende

til Landskyldens ved de forrige Resolutioner fastsatte Ydelse

vilde uundgaaelig have til Folge, at flere af de omhandlede

Jorder, der samtlige ere beliggende i den ufrugtbareste Deel af

Vest-Amtet, vilde blive tfdesatte. Amtmanden anbefalede For-
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Iwngelsen af den omsigte Moderation i Afgifterne derved, at 1855.
en stor Deel af Amtets Indbyggere, og deriblandt ikke faa af —
tie paagjeldende Lcilændinger, havde i de tvende sidste Vintre

31
•
Oktbr.

mistet endeel af deres Kreaturbeholdning, og foreslog, at For-

yngelsen skulde bestemmes til 3 Aar, fra Fardag 1855 at

regne, dog saaledes, at Forhftielse kunde indtræde efter Om-
stændighederne. — I Overeensstemmelse hermed indstiller Mi-

nisteren :

«at Leilændingerne paa de Staten tilhorende

Godser i Islands Vest-Amt fremdeles i tre Aar, fra

Fardag 1855 at regne, maa forundes den dem i de

senere Aar bevilgede Moderation i Ydelsesmaaden af

deres Landskyld, saaledes, at de betale 5
6 af samme

efter gammel Evaluation, og Ve med Penge efter

hvert Aars Capitulstaxts Priis paa Middelalen, dog

saaledes, at det paalægges vedkommende Admini-

stratorer ved Fæsteledighed, efter Amtets nærmere

Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde, at forhoie Land-

skylden, naar Gaardenes Beskaffenhed og ovrige

concrete Omstændigheder tillade det»>.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg den 31.

Oktobr. 1855 K

Islandske Departements Skrivelse til Amt- 9. Novbr.

manden over Nord- og Oster -Amtet, angaaende

BekjendtgjSrelse om opdrevet Vrag. Khavn den

9. Novembr. 1855. — lsl. Copieb. 1855, Nr. 752.

Med behagelig Skrivelse af 10. Juli d. A. har Hr.

Amtmanden fremsendt en Bekjendtgjorelse angaaende

') ved Justitsministeriets Skrivelse 9. Novbr. 1855 er denne

Resolution (som Følge af de islandske Sagers Overgang

fra Indenrigsministeriet til Justitsministeriet fra 1. Novbr.)

•meddeelt Amtmanden over Vester-Amtet,Melsted, „til Efter-

retning og fornoden Bekjendtgjorelse". fsi . Copieb. 1865,

Nr. 759.
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1855. en i Borgarfjorden inden Nordermule Syssel opdreven

9^ovbr ^ ousta§e ? mec* Anmodning om at foranstalte den ind-

rykket i Berlingske Tidende og Adressecontoirets Efter-

retninger.

Foranlediget heraf skal man ikke undlade tjeiistJ.

at meddele, at da det ved Lov af 22. Februar d. A.

er bestemt, at de hidtil i visse Tilfælde foreskrevne

Bekjendtgjorelser i sidstnævnte Blad for Eftertiden kunne

bortfalde, har man alene ladet Bekjendtgjbrelsen ind-

rykke tre Gange i Berlingske Tidende, og undlader

man ikke hoslagt at fremsende et Exemplar af hvert

af de Numre, hvori den er optaget, hvorhos den origi-

nale Bekjendtgjorelse folger vedlagt tilbage, forsynet

med Qvittering for det i denne Anledning udlagte Belob

1 Rd. 72 Sk.

Da derhos dette Belob er foranstaltet Vedkom-

mende udbetalt af Finantshovedkassen her i Staden,

som en Udgift for Islands Jordebogskasse, skulde man

lige tjenstl. anmode Hr. Amtmanden om, behageligen

at ville foranledige Belobet refunderet bemeldte Jorde-

bogskasse, som er meddeelt fornoden Ordre til sammes

Modtagelse. — Det islandske Departements Expeditions-

Contoir den 9. Novembr. 1855.

jo.Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Finansmini-

steriet, angaaende Forhandlingerne om Anlæg af

elektrisk Telegraph over Island til Amerika. Khavn

den 10. Novbr. 1855. — M. Copieb. 1855, Nr. 760.

Med Hensyn til, at Finantsministeriet er sindet at

meddele en Concession til Anlæg af en elektrisk Tele-

grapliforbindelse mellem England og Danmark, ved

hvilken der for et Tidsrum af 20 Aar gives de Ved-

kommende Eneret med Udelukkelse af ethvert andet

Foretagende af samme Art, hvad enten dette maatte

gaae ud paa at tilveiebringe en direkte undersoisk For-

bindelse mellem de paagjeldende Lande, eller ved under-
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soiske Sidelinier at fortsætte andre mellem England og 1855.

kontinentet existerende Telegraph-Anlæg til Danmark, 10- Novbr.

har velbemeldte Ministerium under 22. i f. M. begjært

dette Ministeriums Yttringer om, hvorvidt der i den Mr.

Shaffner meddelte Concession til Anlæg af en Telegraph-

linie mellem Nordamerika og Danmark maatte findes

Noget, der kunde være til Hinder for det af Finants-

nrinisteriet Tilsigtede, samt udbedet sig en Gjenpart af

den sidstnævnte Concession tilstillet.

I denne Anledning skulde jeg, næst at vedlægge

den forlangte Gjenpart af den under 18. August f. A.
for Tal. P. Shaffner af Staten Kentucky i de nord-

amerikanske Fristater udfærdigede Concession til at

anlægge og benytte en Telegraphlinie fra Amerika til

Kjobenhavn, ikke undlade at yttre Folgende:

Den bemeldte Tal. P. Shaffner ved Concessionens

9 tilstaaede Eneret, der alene angaaer en Telegraph-

forbindelse mellem Nordamerika og Kjobenhavn over

den danske Stats Territorium uden at berore England,
sK]onnes ikke at være til Hinder for Meddelelsen af

en Concession som den af Finantsministeriet ommeldte,

derimod har jeg troet at burde henlede Finansmini-

steriets Opmærksomhed paa, at der ved den herom-

handlede Concessions § 12 er givet Shaffner Udsigt

W at meddeles Tilladelse til at give den derommeldte

Telegraphlinie en anden Retning end den i sammes § 1

°nitalte, eller ogsaa at lade den forgrene sig saaledes,

a* Kjobenhavn ikke længere bliver det eneste Ende-
punkt, forsaavidt saadant skulde vise sig nodvendigt,

naar han paa derom indgivet Andragende har forenet

s,g forinden med den danske Regjering om Betingel-

serne for en saadan Forandring, og om Maaden og Tiden,

Paa og til hvilken den vil være at udfore, og at det
vel kunde være muligt, at Shaffner t. Ex. kunde onske
at benytte dette Tilsagn til at anlægge Linien over

England istedetfor over Norge og Sverrig, hvorved der

vilde fremkomme en undersoisk Forbindelse mellem
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1855. England og Danmark, hvis Benyttelse til Communi-

{JTNo^br. cation af de fra Nordamerika, Gronland, Island og

Færoerne vedkommende Depecher ikke vilde kunne for-

menes Shaffner. Men selv i dette Tilfælde vilde Re-

gjeringen dog formentlig have det i sin Magt, i Henhold

til det i den nysanforte Artikel tagne Forbehold, at

stille den Betingelse for denne Forandring, at denne

undersoiske Forbindelse ikke benyttes til direkte For-

bindelse mellem England og Danmark, og Sporgsmaalet

vilde altsaa nærmest blive, om der sættes saa megen

Priis paa den nu paatænkte direkte Forbindelse mellem

England og Danmark, at man ved at meddele Con-

cession til denne skulde fremkalde Nødvendigheden af

en saadan Begrændsning af Shaffners Bevilling, som

den her antydede, hvilket Sporgsmaal dog, naar hen-

sees til den storre Udsigt, der maa antages at være

til at dette Projekt vil blive realiseret i den nærmeste

Fremtid fremfor det store nordamerikanske Projekt,

synes at maatte besvares bekræftende.

Da iovrigt Telegraphdirekteur Faber har i sin Tid

paa Regjeringens Vegne underhandlet med Shaffner

angaaende Affattelsen af den ham meddelte Concession,

skulde jeg henstille til Finantsministeriet, om ikke

Telegraphdirekteurens Erklæring over det foranforte

Sporgsmaal maatte blive indhentet, og man lader der-

for til nærmere Oplysning medfolge de fra ham ind-

komne Beretninger angaaende de med Mr. Shaffner

stedfundne Forhandlinger, hvilke efter Afbenyttelsen

bedes tilbagesendte.

Om Sagens Udfald onskes Underretning behage-

ligen meddeelt. — Justitsministeriet den 10. Novembr.

1855.

io. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini-

steriet, angaaende Posteringen i det Island ved-

kommende Budget. Khavn den 10. Novbr. 1855.
- lal. Copieb. 1855, Nr. 70 1.
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Ved hoslagt tjenstl. at fremsende Justitsministeriets 1855.

islandske Budget for Aaret 1856—57, skulde jeg ikke ^JJ^^
undlade lige tjenstl. at henlede Indenrigsministeriets

Opmærksomhed paa, at folgende nye Udgiftsposter ere

tilkomne efter at det tidligere udarbeidede Budget fra

velbemeldte Ministerium er bleven tilstillet dette Mini-

sterium, nemlig:

1. For Stiftamtmanden over Island er foreslaaet

bevilget en Sum af 400 Rd. i Taffelpenge.

2. De Overrettens Medlemmer tillagte Lonninger

ere, efter forudgaaet Brevvexling og dertil meddeelt

Samtykke fra Finantsministeriets Side, foreslaaede for-

tiede med ialt 1000 Rd., nemlig til Justitiarius og

forste Assessor 400 Rd. hver, og anden Assessor 200 Rd.

3. Efter forudgaaet Brevvexling med Sundheds-

collegiet er der som Lonning for en ny Distriktslæge i

Hunavatns og Skagafjords Sysseler opfort et Belob af

500 Rd., hvorimod de 300 Rd., som hidtil have været

bevilgede til en interimistisk Læge i Hunavatns Syssel,

ere bortfaldne, — hvorhos jég, hvad det færoeske Han-

delsbudget angaaer, maa være af den Formening, at

Indtægterne af og Udgifterne til bemeldte Handel, som
et Fællesanliggende, maa være Justitsministeriet uved-

kommende, og selvfølgelig ikke kunne optages paa

samme« Budget, men at de Færoernes Administration

vedkommende Udgifter, der ikke staae i Forbindelse

nied den hidtil bestaaende Monopol-Handel, saavel som
de ikke fra Handelens Forelse hidrorende Indtægter,

°m fornodent gjores, maatte udsondres og opfores paa

Justitsministeriets Budget, hvilket saaledes henstilles

til Indenrigsministeriets Afgj oreise. — Justitsministeriet

den 10. Novembr. 1855.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 20. Novbr.

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.

Regnskab for Skolens Bibliothek. Khavji den

20. Novembr. 1855. — h\. Copieb. 1855, Nr. 765.
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1855. Efter at have modtaget de i Ephoratets behage-

^No^oT lige Skrivelser af 22. Juli og 16. August f. A. med-

delte Betænkninger over den 8., 9. og 14. Antegnelses-

post til det islandske lærde Skolevæsens Regnskab for

Aaret 1847—48, samt over den 8. og 10. Antegnelses-

post til samme Regnskab for Aaret 1848—49, undlader

Ministeriet ikke til behagelig Efterretning tjenstl. at melde,

at det med Hensyn til de oplyste særdeles Omstændig-

heder, der have bevirket, at yderligere Oplysninger

angaaende bemeldte Poster ikke have været at erholde,

beroer ved den for de nævnte Aar for Skolebibliothekets

Indtægter og for Skolens Bogsamling aflagte Rigtighed-

Derimod vil for Fremtiden i Forbindelse med Skole-

regnskabet, og som et Anhang til dette, af Skolens

Regnskabsforer være at aflægge et særskilt, behorigen

dokumenteret, aarligt Regnskab for Skolebibliothekets

samtlige Indtægter og Udgifter, og vil under Indtægten

være at opfore foruden de i Forordn. 3. Mai 1743 § 69

omhandlede Recognitioner, der fremdeles tilfalde Biblio-

theket, samt tilfældige Indtægter for solgte Boger og

deslige, endvidere den Sum, der af Finantskassen aar-

ligen bevilges Bibliotheket til Bogers Anskaffelse, og

under Udgiften hvad der er udbetalt til Bogers Ind-

kjob, Indbinding m. v., i hvilken Henseende Ephoratet

tjenstl. anmodes om at ville meddele Skolens Regn-

skabsforer det Fornodne, samt herom underrette Skolens

Rektor.

Slutteligen imodeseer man den i Ephoratets Skri-

velse af 22. Juli f. A. lovede Indsendelse af en fuld-

stændig Fortegnelse over Skolens Bogsamling snarest

muligt. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 20. Novembr. 1855.

29. Novbr. Stiftamts-Regiement angaaende Færgevæsenet

i Arnæs og Rangarvalla Sysseler. Islands Stift-

anitshus den 29. Novembr. 1855. — Anfort som
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publiceret 1856 i begge de anførte Sysseler. — Original-Aftryk 1855.

1 Reykjavik, 8 Sirler i 8'°. tøå&dlf. VIII, 69 70 (19. April 29. Novbr.

1856).

Log um ferjurnar i Årness og Rangårvalla

s^slum.

1. Einn skal ferjumabur vera vib hvem ferjustab.

Hann skal svo ferjur og folk hafa, ab engi vegfarenda

geti kært, og skyldur er hann ab færu vebri og vatni

tafarlaust ab flytja. Bibi vegfarandi ferjunnar yfir hålfa

stund, eptir {)ab hann hetir gjort vart vib sig å ferju-

stabnum og ferjumanni må |>ab kunnugt vera, sektist

ferjumabur, ef vegfarandi kærir, meo domi fra 1 til

2 rd. eptir målavoxtum, en siban tvofalt hvert sinn.

Brjoti hann i sjotta sinni og sé fimm sinnum åour

uæmdur eptir |)essari grein, varbar 50 rd. sekt og missi

a^ auk ferjumannsréttindi eptir domi.

2. Ferjumabur skal ferjuna sjålfur åbyrgjast, og

bæta {)ab fyrnist ebur lamast fyrir réttri mebferb, svo og

e* f'erja brotnar af vatni (ebur) vindi, ebur fær annan skaba

af skjotum tilfelluin, skal hann abra til liafa sein fyrst

1T*a hann. Nu skabar nokkur eba skemmir ferjuna vilj-

ail di, bæti skaba allan er af verbur eptir domi, ef ferju-

mabur kærir; en ef af ovilja verbur, bæti skemmdir

eins.

3. Taki nokkur ferjuna oleyfba, bæti skaba |>ann

ab

allan, er af verbur, nenia hann bibi lengur en skylt

er eptir § 1, svo enginn komi til ab flytja, f)å er sekta-

laust
J)6tt hann flyti sig og sitt goz, en abyrgjast skal

nann ferjuna fyrir ))eirri mebferb sinni, setja upp og
b*a um svo ab ei skabi.

4. Ferjumabur eba hans triiverbugur flutnmgsmabur
skal fyrir skipi råba; hann skal mebtaka i skipib svo

nukinn farm i einu, sem honum Hkar, og sjålfur fyrir

koma, en vegfarendur til skips bera. Nu kallar ferju-

mabur skipib hlabib um sinn, og skal på ei meira å
^era, en vegfarendur åbyrgist ella, ef lit er kastab. En

Xrt. B. 24
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1855. er skip er hlabib ab tilsogn ferjumanns, skal hann sjalfur

. Novbr. åbyrgjast fyrir handvominuni sinum yfir åna, og afhenda

g6zib vegfarendum til uppburbar; er J)å af hans åbyrgb.

5. Eigi skulu vegfarendur skyldir ab roa ferju,

nema sjålfir vili; en hafi J>eir meiri farm å borib en

ferjumabur leyfbi, l>å skulu J>eir skyldir ab roa, meb J)vi

J)å er å J)eirra åbyrgb.

6. Nautpening og saubfé, en hross ab eins å

vetrardag, er skylt ab skipleggja, ef vegferlar oska;

leggi ferjumabur til umbuning allan i skipinu og bond,

er vib J>arf a storgripi
;
hjålpist hvorirtveggja, ferjumabur

og vegfarendur (ab), (til) ab koma st6rgripuni til skips,

en ferbamenn sjålfir saubfé ollu.

7. Nu vilja menn hross meb skipi hafa, leggi

sjålfir taum til, en ferjumabur segi til hversu halda

skal og mebhondla, og råbi sjålfur hvab morg i senn

skulu skipi fylgja, svo hann sjåi ollum fært eptirhaetti

skips, veburs og straums; en gjori nokkur |>ar å moti,

bæti skaba allan sem af verbur. Deyi hestur å sundi

fyrir vangå eba tiihlutunarleysi ferjumanns, er {)ab abyrgb

hans ; en sé hross J>reytt eba magurt, og ferjumabur af-

skilur åbyrgb sina, ebur ef så, er taumi heldur, eigi fer

ab råbi og bobi ferjumanns, åbyrgist sjålfur £ab er al

verbur, og skal hver sinn taum åbyrgjast. Nu slitnar

taumur og snyr hross fra skipi, J)å skal eigi aptur snua,

ef fleiri fara hross meb skipi; J)ab hross er i åbyrgb

J)ess, er meb fer, en sækja skal J)ab aptur, ef lifandi

kemst å land. Reka skal lausa hesta J>ar, sem ab fornu

hafa reknir verib, sé ^eir )wi samj)ykkir er meb fara;

J)å er af åbyrgb ferjumanns.

8. Håytirvaldspersonur, svosem amtmann, biskup,

landlækni og alla {)å, sem meb konungserindi fara, svo

og })å er vitja prests, læknis ebur ljosmobur, er skylt

ab flytja ab færu vebri og vatni svo å nott sem degi»

nær {>eir girnast, tafarlaust i allan måta, J)å
ferjumanni

er tilsagt, svo og profast og s^slumann J)ess hérabs,

sem ferjan tilheyrir, nær |>eir eru å embættisferbuiu,
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ern meb sinni fyJgd og farangri. Skal jyvilika fyrst 1855.

^ytja-j 1)6 fleiri sé ab ferju komnir. Af obrum veg- 29. Novbr,

farendum skal liver fars njota fyrir sig og sin fararefni,

svo sem ab ferju ber.

9. Einsog ferjumanni er skylt ab sfna vegfareudum

kurteisi og si&semi i orbum og athofhum, svo liafa og

vegfarendur somu skyldur vi?) hann, og skulu feir vera

honum gegnir i ollu, sem vibvikur ferju og flutmngi.

10. Ferjutoll er skylt ab greiba ferjumanni åbur

eH å skip er borib, og geldur sérhver vegfarandi hann
syo sem hér segir:

!• Fyrir mann lausribandi meb hesti og reioveri 1 tisk.

2» — mann gångandi lausan *k -

— 8 hesta lausa, ef hafbir eru å ep tir ferju 1

4' — hest meb klyfjum og reibingi, ef å eptir

er hafbur 1 -

en ella fyrir klyfjar og reibing .... -

*• — hvert skiplagt tvævett og yngra naut 2 -

6* — hvert skiplagt J)révett naut 3 -

7. — hvert skiplagt 4 vetra og eldra naut 4 -

^' — ku fullorbna 4 -

9* — hest fulloroinn 5 -

10. — 6 ær rneb lombum, svo og 8 saubi tvæ-

vetra og yngri 4 -

— saub J>révetra og eldri 1 -

12. 2 naut, sem hofb eru i taumi eptir ferju 1 -

Perjutollur er rétt goldinn i hverjum J>eim eyri, er
Vei &lagsskrå tilnefnir, eptir samkomulagi vib ferjumann,
e^a me& peningum eptir mebalverbi, en J)ann, sem eigi

geldur, er ei skylt ab fiytja; en han ferjumabur flutt

8 vegfarandi ferjozkist vib ab greiba i umsaminn thna,

8Ja*di slikt, er skylt var, eptir d6mi, ef ferjumabur
ærir

> og kostnab Jmnn ab auk, er fyrir Jjarf ab hafa.

11« Leyfilegt er J)eim manni, er nålægt byr ferju-
stabnum, ab hafa skip å ånni undir sinn eiginn flutning

°8 teirra manna, er hann vil] flytja kauplaust å sinn
ei§inn kostnab.

24*
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1855. 12. Så mabur, er bjr å landi mots vio ferju-

"ZZTZr^" staoinn, han' jafnan okeypis flutning å beirri feriu, nær
29. Novbr. J

.

JF 61 J

sem hann girnist.

13. Sol skal å sumar flutnmgi råoa, en dagur a

vetur eptir fornum sio, og er ferjumaour ei skyldur ab

flytja a oorum timum, nema |)å menn, sem getib er i

8. grein, og dag og nott er skylt ab fly tja.

14. Finnist ferjumabur forsomunarsamur, og hindri

folk framar en nu var mælt (sbr. §§ 1 og 8), J)å
skal

hann alla })å, er svo hindrast, fyrst flytja, er hann til

kemur, en J>eir allir tollf'riir ab {)vi sinni, og ferjumabur

J)6 sekur eptir § 1, ef vegfarendur kæra.

15. Hlutabeigandi hreppstjorar skulu um kross* •

messu hvers års halda loglega skobunargjorb yfir ferjunuifl

i hreppum sinum, og senda J)å skobunargjorb slumanni,

og skal |)essi embættismacur haf'a strångt eptirlit a

åstandi ferjanna og ab |>essum logum sé hlyoni s^nd.

16. 011 afbrigbi gegn J^essum logum varoa akseru

vib logreglurétt, og ber [)au ab meohondla sem opinber

logreglumål.

17. Allar sektir eptir f>essum logum tilfalla fa-

tækrasjooi |)ess hrepps, hvar ferjumabur byr.

Jmnnig utgefib og loggilt fyrir ferjumenn i Årness

og Rångårvalla s^slu, samkvæmt 6. grein i bréti koniings

frå 29. April 1776.

Islands stiptamthusi Jmnn 29. Novembr. 1855.

J. D. Trampe.

Decbr. Reglement for Udlaan af Boger fra Althingets

Bogsamling i Reykjavik. Reykjavik i Deeembr.

1855. — Forfattet af de af Althinget 1855 valgte For-

standere for Thingets Bogsamling, Adjunkt Halld6r Kr. Frioriks-

son og Landsoverrets-Assessor J6n Pétursson, og trykt i J>j6i)tflf.

VIII, 22 23.

Herra student Jon Årnason, bokavorour stiptsboka-

safnsins, (helir) tekizt å hendur umonnun bokanna og
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utlån, og hotiiin vib settar reglur fyrir litlåninu, J>ær er

n 'i skal greina:

1. Bækurnar tast ab låni J)ær stundir, er boka-

vorour er a stiptisbokasafninu , a mibvikudogum og

laugardogum kl. 12—1

2. Allir aljnngismenn og embættismenn, sem eru bu-

settir hér i Reykjavik, geta fengib bækur ur }>essu safni

a& lani i gegn viburkenningu. Somuleibis. fa og [>eir

a'l>ingismenn, sem eigi eru biisettir liér i Reykjavik,

bækur ab lani, en J)6 J)vi ab eins, ab |>eir annabhvort seli

bokaverbi i hendur fullt ve& fyrir bokumjieim, er f>eir få,,

eba einhver så aljmigismaour eba erabættismabur, sem

busettur er hér i bænum, vili åbyrgjast bækurnar, og

skulu låntakendur selja bokaverbi i hendur skriflegt

skyrteini åbyrgbarmannsins fyrir j)vi. Ef einhver annar

ei* J)eir, er nu voru greindir, vill få bok ab lani ur

bokasafninu, verbur hann ab få sérstaklegt leyii hjå

3. Hver så, er fær bækur ab låni ur |>essu safni,

ntar mebkenningarblab fyrir bokunum, og å [>ab fullt

natn bokanna, hvar [>ær séu prentabar og hvenær,

^anabardaginn, er hann fékk J>ær, og svo nafn sitt.

4. Enginn fær meir en hmm bindi ab låni i senn,

°g niega eigi låntakendur halda neinni bok lengur en
se* vikur; en hafi enginn bebib um bokina å })eim tima,

§eUir hann endurnyjab lånib. Tynist eba skemmistbok
1 hondum låntakanda, bæta {>eir fyrir bækurnar eba
sPjoll |>eirra ab fullu.

5. Landabréf, uppdrætti, eba sjaldfengnar bækur
før enginn ab låni heim til sin, nema meb sérstoku
leyfi okkru.

H. Kr. Fribriksson. Jon Pétursson.

Kirke- og Underviisnings-lftinisteriets Skrivelse i. Decbr.

tj l Biskoppen over Island, ang. Andragende om
Forbedring af Sandfell Præstekald i Skaptafells
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1855. Syssel. Khavn den 1. Decembr. 1855. —
X^Be^bt. Isl. Copieb. 1855, Nr. 772.

I Anledning af den med Deres Hoiærværdigheds

behagelige Skrivelse af 17. Februar d. A. hertil ind-

komne Ansogning fra Præsten til Sandfell i Oræfum

under Islands Sonder-Amt, Påll Thorarensen, om at

der maatte forundes bemeldte Kald et aarligt Tilskud

af Statskassen, undlader Ministeriet ikke, til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgj oreise, tjenstl. at med-

dele, at Samme ikke seer sig istand til at bevirke det

ansogte Tilskud. Da der iovrigt turde være Anledning

til at give den Commission, som af Synoden er nedsat

til at tage under Overveielse og fremsætte Forslag til,

hvorledes Præstekaldene i Island maatte kunne for-

bedres, Leilighed til at tage under Overveielse, om der

ikke maatte kunne udlindes et Middel til Forbedring

af det heromhandlede Præstekald, hvortil samme synes

særdeles trængende, lader man til den Ende den ind-

sendte Ansogning folge hoslagt tilbage. — Ministeriet tor

Kirke- og Underviisningsvæsenet den 1. Decembr. 1855.

3. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Generalpro-

cureuren for Danmark, angaaende Lovudkast til

Forandring af Loven om Skibsfart og Handel

paa Island. Khavn den 3. Decembr. 1855. —

•

Isl. Copieb. 1855, Nr. 774.

I Anledning af det hoslagte allerund. Andragende

fra det islandske Althing har Ministeriet, til hvilket

denne Sags Behandling er gaaet over ifolge Bekjendt-

gjorelse af 31. Oktbr. d. A., ladet udarbeide det lige
~

ledes vedlagte Udkast til Lov angaaende Forandring 1

§ 4 af Lov om Skibsfart og Handel paa Island af 15*

April 1854, hvilket jeg er sindet, efter forud dertil

erhvervet allerh. Tilladelse, at forelægge den nu sam-

lede Rigsdag; men forinden Videre i denne Anledning
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foretages, skulde jeg, næst i dansk Oversættelse at

vedlægge en Afskrift af de paa Althinget angaaende

denne Sag stedfundne Forhandlinger, tjenstl. udbede

roig Hr. Etatsraadens Yttringer om, hvorvidt der maatte

være Noget at erindre ved Redaktionen af det om-

meldte Udkast, ved det Indsluttedes Tilbagesendelse

behageligen meddelte. — Justitsministeriet den 3. De-

cembr. 1855.

Justitsministeriets Skrivelse til Generalpost- n. Decbr.

direkteuren, angaaende Forsendelse af Breve og

Pakker med det islandske Postskib over Liver-

pool. Khavn den 11. Decembr. 1855. —
M. Copieb. 1855, Nr. 793.

Da det af Ministeriet befragtede islandske Post-

skib « Soloven », Skibsforer H. Stilhoff, skal den 1. Ja-

guar næstkommende efter Bestemmelsen retournere fra

Liverpool til Reykjavik med herfra afsendende Post,

skulde jeg tjenstl. anmode D. Ex. om, behageligen at

vdle foranledige de Breve og Pakker, der deels fra

offentlige Autoriteter, deels fra Private maatte med
denne Leilighed onskes afsendte til Island, modtagne
paa det herværende Posthus, samt derefter besorgede

tøl Liverpool, ligesom ogsaa den fornodne Bekj endt-

Si oreise om Brevenes Indleveringstid og hvad der iov-

n gt i Henseende til Forsendelsen bliver at iagttage,

to> forventes besorget udstedt fra Generalpostdirek-

toratet. — Justitsministeriet den 11. Decembr. 1855.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 13. Decbr

W Stiftsøvrigheden i Island, ang. Forslag om
Nedlæggelse af Hitardal Præstekald. Khavn den

Decembr. 1855. — Isl. Copieb. 1855 Nr. 798.

Efter at Ministeriet med Hr. Stiftamtmandens og
Deres H< uærværdigheds behagelige Skrivelse af 16. Febr.

i

.
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1855. d. A. har modtaget de ved Skrivelse herfra af 16. Mai

18. Decbr. f. A. begjærte yderligere Oplysninger i Anledning at

-<—
e ^ af ^en daværende Provst i Myra og Hnappadals

Sysseler, Olaf Paulsen, fremsat Forslag om Nedlæg--

gelse af Hitardals Kirke og Præstekald inden bemeldte

Syssel ved indtrædende Vacance, og Anvendelse af det

samme tilhorende Gods til Forbedring af forskjellige

Præstekald, skulde jeg, efter at Sagen paany har været

taget under Overveielse, ikke undlade tjenstl. at med-

dele, at, skjondt Rigtigheden af det Princip, ved Cotn-

bination af de mindre Kald, hvor de lokale Forhold

gjore saadant muligt, at soge at forbedre de islandske

Præsters ringe Kaar, maa erkjendes, har Ministeriet

dog fundet overveiende Betænkelighed ved, efter det

derom fremsatte Forslag, alierunderd. at andrage paa

Nedlæggelse af Hitardals Præstekald, der horer til de

bedste i Landet, og er et af de 6 Kald, som umiddel-

bart besættes af Hs. M. Kongen. Ligesom nemlig

Vigtigheden af, at der i hvert Provsti iindes nogle, eller

idetmindste eet, vel aflagt Præstekald, for at der kan

være en Præst, som man kan antage at være skikket

til at bestyre Provste-Embedet, allerede tidligere vist-

nok med Rette har været stærkt fremhævet af Stifts-

øvrigheden i Island, navnligen i Skrivelser af 12. og

25. Februar 1840, og atter ved denne Leilighed er

anerkjendt af Provst Paulsen i det af ham til Stifts-

ovrigheden indgivne Forslag, saaledes kan det heller

ikke oversees, at hvis man vilde nedlægge eller forringe

de bedste Præstekald paa Island, for, saavidt muligt,

at gjore de ovrige Kald taalelig gode, vilde Folgen

deraf upaatvivlelig være, at neppe nogen Islænder mere

vilde soge til Universitetet for at studere Theologi, da

det ikke kan ventes, at islandske Studenter ville an-

vende saa lang Tid og saa store Bekostninger, som

Universitetsstudiet udfordrer, for, efter at have tilende-

bragt deres Examen, der i Regelen hidtil er bleven

absolveret med bedste Charakteer, at aspirere til et
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Præstekald med en aarlig Indtægt af i det hoieste 3 1855.

a 400 Rd., uden Haab om senere Avancement. Men 13. Decbr.

dette maatte vistnok ansees saa meget mere beklage-

ligt, som Erfaringen turde have viist, at de islandske

Præster, der have absolveret theologisk Embedsexamen
ved det herværende Universitet, i Regelen staae over

deres Embedsbrodre, ikke alene i videnskabelig Dan-

nelse, men tillige som praktiske Embedsmænd, som

Polge af den mere alsidige Udvikling, der gjennem det

akademiske Liv bliver dem tildeel. Til disse alminde-

lige Betragtninger maa endnu med særligt Hensyn til

det heromhandlede Præstekald foies, at de ovrige Præste-

kald i det heromhandlede Provsti med en eneste Und-

tagelse kunne betragtes som taalelig aflagte efter is-

landske Forhold, og i alt Fald saaledes, at man ikke

kan komme i Forlegenhed ved deres Besættelse, saa at

det i ethvert Fald maatte ansees for tvivlsomt, om det

^ke for det Tilfælde, at Nedlæggelsen af Hitardals

Præstekald blev besluttet, vilde være rigtigere at an-

vende Indtægterne af det samme tilhorende Gods til

Forbedring af andre ringere Præstekald, hvoraf der tindes

saa mange i Island, end at fordele samme udelukkende

Mellem Præstekaldene i Myra og Hnappadals Provsti,

ligesom Ministeriet ikke kan undlade at lægge Vægt
paa de af Sognepræsten til Hitardal, Provst Hjalmars-
s°n

3 fremhævede Betænkeligheder, at det bemeldte Kirke

^horende Gods hidrorer fra private Gaver og testa-

mentariske Dispositioner, med hvis Aand en saadan

Nedlæggelse synes at komme i Strid, og at Kirkegaarden
Vllde kunne blive udsat for Profanation ved Kirkens

Nedlæggelse.

Medens Ministeriet derfor under de forhaanden-
v«rende Omstændigheder, som foranfort, ikke har fun-

det tilstrækkelig Anledning til at andrage paa Ned-

læggelsen af bemelte Kald og Kirke, har jeg derimod

troet, at der vel kunde være Grund til at sætte denne

Sag i Forbindelse med det almindelige Sporgsmaal om
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1855. Forbedring af den islandske Geistligheds Kaar, der

J^j^T er gjort til Gjenstand for Overveielse af den Commis-

sion, der af Synoden i Reykjavik er nedsat i bemeldte

Oiemed, hvorfor jeg ikke undlader til den Ende at til-
|

bagesende samtlige Sagens Akter. — Ministeriet for
J

Kirke- og Underviisningsvæsenet den 13. Decbr. 1855.
j

Decbr. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.
j

Honorar for Forelæsninger over Kirkeret ved

Pastoral-Seminariet i Reykjavik. Khavn den 13.

Decembr. 1855. — isi. Copieb. 1855, Nr. 799.

Med behagelig Skrivelse af 13. Mai d. A. have

Hr. Stiftamtmanden og D. Hoiærv. hertil indsendt et

Andragende, hvori Landsoverretsassessor Jon Pétursson,

hvem det efter Foranledning af Forstanderen ved Dan-

nelsesanstalten for Geistlige i Reykjavik i de tvende

sidstafvigte Aar har været overdraget at holde Fore-

læsninger over islandsk Kirkeret, anholder om, at der

maa tilstaaes ham et hoiere Honorar for Afholdelsen
j

af bemeldte Forelæsninger i Aaret 1854, end den for
|

Timelærere sædvanlige Betaling, 2 Mk. Timen, eller at

dette Punkt, saafremt Ephoratet ikke maatte være
j

villigt til at gaae ind paa en saadan forhoiet Betaling,

maatte blive forelagt Ministeriet til Afgjorelse, idet De

derhos have gjort opmærksom paa, at Kirkeretten ved

sidstafholdte Examen er subsumeret under Kirkehistorien,

hvilket efter Deres Anskuelse neppe er aldeles stem-

mende med Regulativets § 2, jevnfort med § 9, hvorhos

De have yttret Tvivl om, at det for Tiden vil være

hensigtsmæssigt at gjore Underviisningen i Kirkeret

obligatorisk i Præsteskolen, men have antaget, at det
|

indtil videre vil være tilstrækkeligt, at den, naar For-

standeren onsker det, bliver foredragen som en extra- 1

ordinair Disciplin, uden at gjores til speciel Gjenstand
'

for Examination eller Charakteer.
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I denne Anledning skulde jeg til behagelig Efter- 1855.

retning og videre fornoden Bekjendtgj oreise tjenstl.

meddele, at ligesom Ministeriet ikke linder nogen An-
ledning til at tilstaae Assessor Pétursson et hoiere

Honorar for de hidtil af ham holdte Forelæsninger over

Kirkeret, end det, som af Ephoratet er fastsat, saa-

ledes maa jeg ogsaa i Henhold til Regulativets § 2

overlade til Ephoratet at bestemme, baade om, og da
i hvilket Omfang, der for Fremtiden skal holdes Fore-

læsninger over Kirkeret ved Pastoral- Seminariet, og

at træffe Overeenskomst forud med Vedkommende om
Honoraret for saadanne Forelæsninger, naar de maatte

blive ansete nodvendige, idet jeg ikke undlader lige

tjenstl. at tilfoie, at Ministeriet iovrigt maa ansee det

stemmende med Regulativets §8, at der afholdes Prove

i Kirkeret, naar denne Disciplin er bleven doceret ved

Seminariet, og at der ved Bestemmelsen af Charak-

teren i Kirkehistorie tages Hensyn til Udfaldet af denne

Prove, uden at der dog for samme meddeles nogen

særlig Charakteer. — Ministeriet for Kirke- ogUnder-

viisningsvæsenet den 13. Decembr. 1855.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 13. Decbr.

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.

Honorar for Undervisning i Zoologi og Mineralogi

ved Reykjavik Latinskole. Khavn den 13. Decbr.

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 800.

Ved Ephoratets Skrivelse af 13. August d. A. er

hertil indkommet et Andragende, hvori anden Docent

ved Pastoral-Seminariet i Reykjavik, Pastor Hannes

Arnesen, anholder om en Godtgjorelse for den af ham

siden 1850 givne Underviisning i Zoologi og Mineralogi

i Reykjavik lærde Skole, samt et Honorar for denne

Underviisning for Fremtiden.

Foranlediget heraf skulde man ikke undlade tjenstl.

at melde, at da det i allerh. Resoh af 14. Mai 1850,



380 Cultusmin. Skriv. ang. Latinskolen.

ved hvilken Pastor Arnesen blev ansat som Docent

ved Pastoral-Seminariet, udtrykkelig er paalagt ham,

uden yderligere Godtgjorelse, indtil anderledes bliver

bestemt, at overtage Undervisningen i den lærde Skole,

saaledes som Ephoratet efter Overeenskoinst med For-

standeren for Pastoral-Seminariet niaatte fastsætte, vil

der ikke kunne tilslaaes ham nogen Godtgjorelse for

den forlobne Tid, hvorimod Ministeriet efter Omstæn-

dighederne Intet vil have at erindre imod, at der efter

Ephoratets Indstilling for Fremtiden tilstaaes ham for

den Underviisning, lian meddeler i Skolen, Betaling som

for Timeunderviisning, dog under den Betingelse, at

den til Timeunderviisningen for Skolen ved hvert Aars

Finantslov bestemte Sum ikke derved overskrides. *

—

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den

13. Decembr. 1855.

is. Decbr. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Slvrivelse

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.

Lokale for Gymnastik -Underviisning ved Latin-

skolen i Reykjavik. Khavn den 13. Decembr.

1855. — Isl, Copieb. 1855, Nr. 801.

Forinden Videre foretages i Anledning af det med

Ephoratets behagelige Skrivelse af 4. Oktobr. d. A.

hertil indkomne Andragende fra Rektor ved den lærde

Skole i Reykjavik, Bjarni Johnsen, om Ansættelse af en

Gymnastiklærer ved bemeldte Skole, skulde jeg tjenstl.

udbede mig Oplysning, om der ved Skolen haves noget

passende Lokale til Gymnastik-Underviisning, behagel.

meddeelt. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 13. Decembr. 1855.

i3. Decbr. Kirke- og Undeiviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.



CiJiTUSMiN. Skriv. ang. Partoral-Skminarikt. 381

Underviisningen i Psychologi og Logik ved Pastoral- 1855.

Seminariet i Reykjavik. Khavn den 13. Decbr. 2j£2
1855. — Jsl. Copieb. 1855, Nr. 802. — Islandsk: Tib.

u«i stjomarmålefni Islands I, 115-116.

Med behagelig Skrivelse af 27. Septbr. d. A. har

Hr. Stiftamtmanden 02 D. Hoiærv. hertil indsendt et

Andragende, hvori Docent ved den geistlige Dannelses-

Anstalt i Reykjavik, Hannes Arnesen, næst at bemærke,

at Udfaldet af Afgangsexamen i Psychologi og Logik

ved bemeldte Anstalt i de tvende sidste Aar har været

saa hoist utilfredsstillende, at kun 1 af de 6 Candi-

dater, som indstillede sig til den ommeldte Examen,

°pnaaede Charakteren «godt», de andre kun « temmelig

godt» og «maadeligt»>, samt at Grunden hertil for-

mentlig maa soges i, at Udfaldet af Examen i disse

Videnskaber aldeles ingen Indflydelse har paa Hoved-

karakteren, har foreslaaet, enten at Psychologi og

Logik maa blive propædeutiske Fag, hvori enhver af

Anstaltens Elever maa underkaste sig en Examen, for

at kunne stedes til Adgang til Afgangsexamen, eller

at de ved Proven i Psychologi og Logik erholdte

Charakterer maae tages med i Betragtning ved Udreg-

ningen af Hovedcharakteren til Afgangsexamen.

Idet Ministeriet med Hensyn til det sidstnævnte

Alternativ fremdeles maa henholde sig til hvad des-

angaaende er udtalt i sammes Skrivelse af 23. Marts

f- A., skulde jeg til behagelig Efterretning og videre

fornoden Foranstaltning tjenstl. melde, at der fra Mi-

nisteriets Side Intet haves at erindre imod, at der i

Overensstemmelse med det derom af Forstanderen ved

den geistlige Dannelses- Anstalt fremsatte, af Hr. Stift-

amtmanden og D. Hoiærv. tiltraadte Forslag, for Frem-

tiden ved bemeldte Dannelses-Anstalt afholdes en særlig

Prove i Psychologi og Logik efter det fårste Studieaars

Udlob, saa at Ingen tilstedes Adgang til Afgangsexamen
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1855. fra Anstalten, medmindre han har bestaaet denne sær-

13^Decbr ^e P™ve * ™ndste med Charakteren «godt». —
Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den

13. Decembr. 1855.

i?. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende Fødselsstiftelsen paa Vest-

mannoerne. Khavn den 17. Decembr. 1855. —
Isl. Copieb. 1855, Nr. 806.

Ved tjenstl. at tilstille Hr. Stiftamtmanden hos-

lagte, med Sundheds-Collegiets ligeledes medfolgende

Skrivelse hertil indkomne Extrakt-Afskrift af Distrikts-

lægen paa Vestmanno, Davidsens, Medicinalberetning

for 1854, hvoraf erfares, at den Stiftelse, som for nogle

Aar siden indrettedes paa Oen, til deri at optage Fo-

dende, og i Begyndelsen viste heldige Resultater til

Forebyggelse af Ginkloli hos de nyfodte Born, i den

senere Tid aldeles ikke har været benyttet, hvilket

efter Lægens Mening maa tilskrives den Omstændighed,

at der nu fordres Betaling af dem, der ville indlægges,

skulde jeg, med Hensyn til at Sundheds-Collegiet har

andraget paa, at der raaatte blive gjort de fornodne

Skridt til, at Optagelsen atter kan finde Sted uden Be-

taling, og de ovrige Hindringer fjernes, der muligviis

stille sig i Veien for Stiftelsens Benyttelse, samt at

Distriktslægen derhos har foreslaaet, at den omhandlede

Stiftelse kunde blive saaledes udvidet, at ogsaa andre

Patienter end Barselkoner deri kunde optages, lige

tjenstl. have Dem anmodet om, efter forud indhentet

Erklæring fra Landphysikus Hjaltelin, behageligen at

ville meddele Ministeriet Deres Betænkning over Sagen,

hvorved det Indsluttede tillige ventes remitteret. —
Justitsministeriet den 17. Decembr. 1855.

22. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Landskyldsafgiften af Huse paa
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VestmannSerne. Khavn den 22. Decbr. 1855. — 1855.

Isl
°°Pieb 1866, Nr. 813.

22

I et med Stiftamtets Skrivelse af 15. Mai d. A.

hertil indkommet Andragende have sex Eiere af for-

skjellige Tomthuse paa Vestmanno anholdt om, at deres

Huse, som for storste Delen ere bestaaende af Tommer,

niaae nyde godt af den Tommerhuse tilstaaede Let-

telse i Landskyldsafgiften.

I denne Anledning skulde jeg til behagelig Efter-

retning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

at Landskyldsafgiften af de ommeldte Huse, i Medhold

af Rentekammerskrivelse af 7. Januar 1837, vil være

at moderere til 4 Lpd. Platfisk, forsaavidt Taget paa

samme er ombygget og lagt af Træ, men at Ministeriet

Jovrigt ikke linder tilstrækkelig Anledning til at ind-

lade sig paa det ommeldte Andragende. — Justits-

ministeriet den 22. Decembr. 1855.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 22. Decbr.

°ver Island, ang. Forslag om Ansættelsen af en

Dyrlæge paa Island. Khavn den 22. Decembr.

1855. ~- Isl. Copieb. 1855, Nr. 818.

Ved at fremsende hoslagte, med Indenrigsmini-

steriets ligeledes vedlagte Skrivelse hertil indkomne

Indstilling fra det veterinaire Sundhedsraad, betræffende

Ansættelsen af en Dyrlæge paa Island, skulde Mini-

steriet tjenstl. udbede sig Hi*. Stiftamtmandens Betænk-

ning herover meddeelt med Indsluttede tilbage. —
Justitsministeriet den 22. Decembr. 1855.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 22. Decbr.

over Island, angaaende Beregning af Sportler ved

Landsoverretten. Khavn den 22. Decbr. 1855.

— Isl. Copieb. 1855, Nr. 819. Islandsk: T10. um stjdraar-

malefni Islands L 116-117.
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1855. Med Hr. Stiftamtmandens behagelige Betænkning

22 Decbr
a^ ^uSust sidst]

. har Ministeriet modtaget den i

Skrivelse af 6. Juni næstforhen herfra forlangte Er-

klæring fra Justitiarius og andre Assessorer i den is-

landske Landsoverret, angaaende et hertil indkommet

Andragende, hvori Kammerraad, Sysselmand Magnusen

har besværet sig over, at de nævnte Rettens Medlem-

mer have beregnet sig et Gebyr af ialt 8 Rd. 48 Sk.

for at gjennemgaae og bekræfte en af forste Assessor

i Overretten, Justitsraad Jonassen, forfattet dansk Over-

sættelse af Overrets-Akten i en privat Sag mellem

Kammerraad Magnusen og Gisle Jonsson af Saurum.

I denne Anledning skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og videre fornoden Bekj en dtgj oreise

tjenstl. at melde, at, da For. 11. Juli 1800 § 18 ikke

fastsætter nogen Betaling for den heromhandlede For-

retning, for hvilken ei heller — efter hvad der er op-

lyst — Betaling nogensinde tidligere er bleven begjsei't

eller erlagt, og da Sportelreglementet af 10. Septbr.

1830 § 54 ikke kan ansees anvendelig paa Overrettens

Medlemmer, som ifolge Forordn. 11. Juli 1800 § ;)

lonnes af Kongen, hvem de ved Retten faldende Sportler

ikke ere tillagte som Lonning, saa meget mere son 1

Gebyrer ved Overretten alene synes at kunne beregnes

efter Sportelreglementets § 12', skjonner Ministeriet

ikke, at det ommeldte, for Collationen og Bekræftelsen

af en Retsakt beregnede Gebyr har tilstrækkelig Hjem"

mel i Lovgivningen. — Justitsministeriet den 22. Decbr.

1855 \

22. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Hoiesterets-

Advokat Blechingberg, ang. Paategninger p
aa

) under s. D. er en Skrivelse af samme Indhold afgaaet

Amtmanden i Vester-Amtet. Copieb. sst. Nr. 820.

til
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Stævninger til Hoiesteret. Khavn den 22. Decbr. 1855.

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr, 822. 22.J)ecbr,

Med Hensyn til, at det i et Par af Hr. Etatsraaden

1 den senere Tid for Hoiesteret indstævnte Retssager

fra Island er indtruffet, at Stævningsmændenes Paa-

tegning om Stævningens Forkyndelse, der er affattet i

^et islandske Sprog, ikke har været ledsaget af dansk

Oversættelse, har De, da den islandske Landsoverret,

ifolge Forordn. 11. Juli 1800 §18, kun har Berettigelse

°g Forpligtelse til at bekræfte Oversættelser af Doms-
Akter, og da De har bragt i Erfaring, at der ikke

findes her i Staden nogen Mand, som er bemyndiget

til at bekræfte Oversættelser fra Islandsk til Dansk, i

behagelig Skrivelse af 11. i d. M. forespurgt, hvorledes

der vil være at forholde, naar Forkyndelses-Paategningen

paa Hoiesterets-Stævninger, nye Dokumenter m. v., on-

skes oversatte og bekræftede.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning tjenstl. at meddele, at Stævningsmændenes

Påtegninger om Forkyndelse af Hoiesterets-Stævninger

fremdeles som hidtil ville være at oversætte af ved-

kommende Retsbetjent i Island, der tillige som Notarius

publicus vil have at bekræfte Oversættelsens Rigtighed
;

samt at Ministeriet, for at forebygge Ophold af Sagerne,
har fundet sig foranlediget til at paalægge samtlige

Sysselmænd og Byfogden i Reykjavik, at de for Frem-
tiden bor meddele en saadan bekræftet Oversættelse af

Forkyndelses-Paategningen paa selve Stævningen for-

mden samme atter indsendes hertil.

Hvad dernæst Oversættelsen af nye Dokumenter
m

- v. angaaer, saa vil denne paa Island ligeledes være
at bekræfte af Sysselmanden eller Byfogden i Reykjavik
s°iu Notarius publicus, hvorimod det, forsaavidt saa-

danne Oversættelser skulle skee her, maa, saalænge der

ikke er ansat Translateur i det islandske Sprog, være

-*>/. B 25
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1855. vedkommende Parts egen Sag at formaae en her bosat

22^Decbr
^anc^ der kan tillægges Autoritet som Sagkyndig, t. Ex.

Docenten i det oldnordiske Sprog ved Kjobenhavns Uni-

versitet, til at meddele den fornodne Bekræftelse, der

i saa Fald formentlig vil blive taget for gyldig af

Hoiesteret. — Justitsministeriet den 22. Decbr. 1855.

22. Decbr. Justitsministeriets Circuiaire til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island, ang. Paategninger paa

Stævninger til Hoiesteret. Khavn den 22. Decbr.

1855. — Isl. Copieb. 1855, Nr. 823-825. - Islandsk:

Ti'oindi um stjornarmål. Islands I, 117.

Da det i den senere Tid oftere er forekommet, at

Hoiesterets-Stævninger, der fra Island ere indbragte for

Hoiesteret, efter at være opsendte til Island for at for-

kyndes Vedkommende, atter nedsendes hertil med Paa-

tegninger om Stævningens Forkyndelse af Stævnings-

mændene, der ere affattede i det islandske Sprog, uden

at være forsynede med dansk Oversættelse, saa skulde

jeg, da Sagens Afgj oreise utilborligen forhales naar

Stævningerne atter skulle opsendes til Island, for at

der kan blive meddeejt en bekræftet dansk Oversæt-

telse af Forkyndelses-Paategningen, tjenstl. have Hr.

Stiftamtmanden (Amtmanden) anmodet om, behageligt

at ville paalægge [saavel Byfogden i Reykjavik som

samtlige Sysselmænd i det Dem anbetroede Amt, f°r

Fremtiden at meddele en bekræftet dansk Oversættelse

af Stævningsmændenes Paategning, om at have forkyndt

Vedkommende en Hoiesterets-Stævning, paa selve Stæv-

ningen, forinden denne atter nedsendes hertil,

stitsministeriet den 22. Decembr. 1855.

— Ju-

22. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Althingsskat af Embedsj order.

i
- " 1

'j fra
|

udeladt i Brevene til Amtmændene.
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Khavn den 22. Deebr. 1855. — isi. Copiebog 1855, 1855.

Med Hensyn til en af Revisionen af Islands .Torde-

bogskasse-Regnskab for Aaret til 31. Marts 1853 gjort

Udsættelse om, at der i bemeldte Regnskab var paa

Contoen (»tilbagebetalte og eftergivne Summer« opfort

1 Rd. 34 Sk., med Forklaring: at være Althings-

skat af Efferso og Arnarhol for Aaret 1852, idet der

af Revisionen var bemærket, at samme ikke kunde

ansee Besidderne af bemeldte Jorder for fritagne for

at svare Althingsskat, har Hr. Stiftamtmanden ved be-

hagelig Skrivelse af 8. Februar d. A. indstillet det

saaledes reiste Sporgsmaal til Ministeriets Afgjorelse.

I denne Anledning skulde jeg til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgj oreise melde, at da Mini-

steriet maa tiltræde den af Hr. Stiftamtmanden yttrede

Anskuelse 1 angaaende det omhandlede Sporgsmaal, vil

den omhandlede Udsættelse saaledes kunne bortfalde. —
Justitsministeriet den 22. Decembr. 1855.

Justitsministeriets Skrivelse til Finantsmini- 27. Decbr.

steriet
^ angaaende Vartpenge for en entlediget

) Stiftamtmanden yttrede sig i den na^vnte Skrivelse saa-

ledes (Isl. Journ. 5, Nr. 405): J Anledning af det nær-

værende Sporgsmaal skal jeg tillade mig at henlede Op-

mærksomheden paa, deels at Jorderne Arnarh611 og Efferso'

med vedkommende Brugeres Bestallinger ere overladte dem
til afgiftsfri Brug, og deels at Plak. 8. Juli 1848 § 3

udtrykkelig bestemmer, at Althingsskatten udredes af Jord-

brugeren jmod Erstatning af Jordeieren'. — Af begge

disse Grunde troer jeg det klart, at Erlæggelsen af den

omhandlede Althingsskat ikke kan paahvile vedkommende
Brugere af fornævnte Jorder, og det saa meget mindre,

som Brugen af samme udgjbr en Deel af deres Embeds-
i&nninger, som i Analogi af Plak. 2. Marts 1853 ere

emanciperede fra den omtalte Ydelse".

25*
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1855. Distriktslæge. Khavn den 27. Decbr. 1855. —
Decbr.

Isl Copieb. 1855, Nr. 834.

Med Hensyn til, at forhenværende Distriktslæge i

Islands Vesteramts nordre Lægedistrikt, Johan Peter

Weywadt, der paa dette Ministeriums nedlagte aller-

underd. Forestilling ved allerh. Resol. af 19. Decbr.

1850 blev entlediget fra ovennævnte Embede fra 1. Ja-

nuar 1851 at regne med 200 Rd. aarlig i Vartpenge,

forelobigt i tre Aar, og som derefter har været tillagt

denne Sum som Pension for hvert af Aarene 1854 og 1855

ifolge specielle allerh. Resolutioner paa Finantsmini-

steriets allerund. Forestillinger, i det herhos tilbage-

folgende Andragende har anholdt om at tillægges lige

Pension for Eftertiden, har Finantsministeriet, næst at

bemærke, at Samme ikke vil kunne give sit Samtykke

hertil, efter at Pensionsloven er emaneret, og derfor

maa ansee Pensionering paa Aaremaal for at være

uden Hjemmel i bemeldte Lov, og at Samme derfor er

sindet allerund. at andrage paa, at Weywadt, i Analogi

med Bestemmelserne i Pensionslovens § 3, sættes paa

Pension i Forhold til de af ham oppebaarne Embeds-

indtægter, i behagelig Skrivelse af 26. Oktobr. sidsti.

begjært undertegnede Ministeriums Yttringer angaaende

denne Sag.

I Svar herpaa undlader jeg ikke tjenstl. at med-

dele, at da Weywadt var entlediget forinden Pensions-

loven udkom, forekommer det Ministeriet, at bemeldte

Lovs Bestemmelser ikke ville kunne finde Anvendelse

paa ham, og da Grunden til, at Vartpenge kun til-

stodes Supplikanten i 3 Aar, var den, at han, der

endnu var i en ung Alder, efter hvad der i Finans-

ministeriets Skrivelse af 8. Oktobr. 1850 var udtalt,

formentes under forandrede klimatiske Forhold snart

at ville blive skikket til at paatage sig en passende

Ansættelse i en anden Embedsstilling, og da det frem-

deles maa antages, at han vil være villig til at mod-
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tage en saadan, maa Ministeriet, i Henhold til sine 1855.

Skrivelser af 18. Septbr. 1850 og 17. Novbr. 1853, 27. Decbr.

paa det bedste anbefale Supplikanten til at bevirkes

de ham" tidligere tillagte Vartpenge fremdeles tilstaaede,

indtil han opnaaer anden Ansættelse. — Justitsmini-

steriet den 27. Decembr. 1855.

Islandske Departements Skrivelse til Biskoppen 1856.

over Island, ang. Oversendelse af nye Schemaer

til Tabeller over Vielser, Fodsier og DSdsfald.

Khavn den 11. Januar 1856. — w. Copicb. 186?,

Nr. 12.

Ifolge Begjæring af det statistiske Bureau undlader

man ikke herved tjenstl. at tilstille D. Hoiærværdighed

700 Exemplarer af Schemata til Tabeller over Vielser,

Fodsier og Dodsfald, med lige tjenstl. Anmodning om,

behageligen at ville fordele samme blandt Geistligheden

i Island, samt derhos drage Omsorg for, at de frem-

tidige Tabeller for Islands Vedkommende blive affattede

i Overeensstemmelse med de saaledes fremsendte Sche-

mata. — Det islandske Departements Expeditions-

Contoir den 11. Januar 1856.

[Schemaj.

Pastorat (Sogn)

Herred

Amt

Oversigt over Vielser, Fodsier, Dodsfald, de fodende

Modres Alder og Fodsiernes Antal samt Confirmerte i

Aaret 185 . .

Anm. Hore to eller flere Sogne under eet Pastorat i

det samme Herred, kan Oversigten meddeles for disse sam-

lede, med mindre det ene er et Kj6bstadsogn og det andet et

Landsogn, i hvilket Tilfælde hvert anføres for sig. Lige med

Landsbysogne regnes saadanne Distrikter, der vel ere henlagte

til KjebstaSkirker, men ikke hb're til Købstædernes eller deres

Forstæders Grund. Det borgerlige Aar og ikke Kirkeaaret

lægges til Grund for Beregningen.
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1856.
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Aabent Brev ang. Udfærdigelsen af nye Be- 1856.

Stallinger. Frederiksborg Slot den 28. Januar

1856. Udfærdiget igjennem Ministeriet for Monarchiets

Faciles-Anliggender, og sendt til Island med Justitsministeriets

Circulaire 8. Marts 1856, men ikke udgivet paa Islandsk. —
Original-Aftryk hos Schultz paa et Ark i Patentformat. Depart.

Tid. 1856, S. 89. Algreen-Ussings Samling af Love og An-
ordninger m.v. Danmark vedkommende, 1856, S. 443-441.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Da de hidtil

udfærdigede Bestallinger 1 efter den af Os under 2. Oktbr.

f. A. udgivne Forfatningslov for Vort Monarchies Fælles-

Anliggender ikke længer ere svarende til Forholdene,

byde og befale Vi, som folger:

Samtlige Vore Embedsmænd, civile og militaire,

saa og Andre, der ifolge dem meddeelt Rang eller

Charge have modtaget allern. Bestalling, skulle, inden

Udlobet af 6 Uger fra dette Vort aabne Brevs Datum,

gjennem det af Vore Ministerier, under hvilket de sor-

tere eller gjennem hvilket Bestallingerne ere udfær-

digede, allerund. indsende disse, for at forelægges Os

til Cassation, og i Stedet derfor modtage nye Bestal-

linger, i hvilke optages folgende Vor Befaling:

«Thi skal han være Os, som sin rette Arvekonge

,

og Herre, tro og lydig, holde Monarchiets og Lands-

delenes Forfatningslove, med Troskab ogNidkjærhed

opfylde de Pligter, som det ham allernaad. betroede

Embede paalægger ham».

Hvortil i Bestallingerne for Militaire foies:

»uvægerlig lade sig bruge i Vor Tjeneste til Lands

og Vands, og som ærekjær (Somand og) Krigsmand

vove sit Liv og Blod».

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den

28. Januar 1856.

see kgl. Resol. 10. Juli 1849.
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^856^ Kongelig Resolution angaaende Afholdelsen af

3. Febr. juridiske Examina. Christiansborg den 3. Febr.

1856. — Depart. Tid. 1856, S. 166—167. Algreen-Ussings

Reskriptsamling 1856, S. 25.

Paa Kirke- og Underviisnings-Ministerens alier-

underd. Forestilling bifaldes, «at Bestemmelserne i

Bekj endtgj oreisen af 13. Mai 1850, om en forandret

Inddeling af det akademiske Aar ved Kj 6benhavns Uni-

versitet, § 4, forsaavidt augaaer den fuldstændige ju-

ridiske Embedsexamen og den juridiske Examen for

Ustuderede, forandres derhen, at disse Examina i det

andet akademiske Halvaar blive at afholde og tilende-

bringe i Juni Maaned». — Christiansborg den 3. Fe-

bruar 1856.

7. Pebr. Kirke- og Dnderviisnings-fflinisteriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island«, ang.

Indsendelse af aarlige Inventarie-lister ved Skolen.

Khavn den 7. Februar 1856. — Isi. Copieb. 1856,

Nr. 50.

Ved hoslagt at fremsende Afskrifter af den 17.,

18., 19., 20. og 21.. Antegnelsespost til Regnskabet for

det islandske lærde Skolevæsens Indtægter og Udgifter

for Aaret fra 1. April 1851 til 31. Marts 1852, saavel

som af den 19. og 20. Antegnelsespost til samme Regn-

skab for Aaret til 31. Marts 1853, tilligemed de til

bemeldte Antegnelser horende Bilage, skulde jeg, da

de til bemeldte Poster fremkomne Besvarelser og Er-

klæringer, saaledes som af Revisor er paaviist, ere i

mange Henseender saa ufuldstændige og mangelfulde,

at Paastand paa yderligere Rigtigheds Aflæggelse for

de i de nævnte Poster ommeldte, Skolen tilhorende

Inventariegjenstande ikke fra Revisionens Side har kunnet

frafaldes, tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden og Deres

Hoiærv. anmodet om, at ville paalægge samtlige Ved-

kommende, hver for sin Part, uopholdeligen at tilveie-

bringe en saadan detailleret Rigtighed for de tidtnævnte



Cultusmin. Skriv. ang. Skolens Inventarium.

Inventariegjenstande, som Ephoratet maatte ansee for 1856.

fyldestgjorende, hvorefter disse Oplysninger forventes ^^p^T
ved Bilagenes Tilbagesendelse hertil behageli^en ind-

sendte, ledsagede af Ephoratets nærmere Yttringer

desangaaende; hvorhos for Fremtiden bedes paaseet,

at der aarlig med Skolens Regnskab nedsendes en fuld-

stændig Inventarie-Liste over Skolens Effekter, affattet

og bekræftet paa den i Ministeriets Skrivelse af 18. April

f. A. bestemte Maade. — Ministeriet for Kirke- og

Underviisningsvæsenet den 7. Februar 1856.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai F*br -

1856 til samme Tid 1857. Stykkesholm den

9. Februar 1856. — Islandsk: Original -Gjenpart,

trykt som Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de pas-

sende Tal, 2 Blade i 4 to
. Jevnf. Sig. Hansen: uUm verolags-

skrar å Islancli årin 1856 til 1860" i „Skyrslur um landshagi

å fslandi" II, 406 -429. Jevnf. tødfcolf. VIII, 54.

Kapituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Baroastrandar, Isafjaroar og Stranda syslur,

i Islands vestur-amti, gildandi fra mioju Mai manaoar

1856 til somu tioar 1857.

Ycu'u og aura Silfurmynt. å landsvisu hdr. [mraf 1 al.

tegundir. tå. sk. rå. sk. sk.

A. Nr. 1
1 .27 62 1

a 27 62 Va . 22 1
>6

— 2 3 84 23 24 18>/a

—, 8 5 81 35 6 28

— 4 4 22 33 80 27

— 5 2 92 35 48 28 !

/3

— 6 3 92 31 64 25 7<

— 7 2 662
/a » • .

— 8 16 87 '/4 16 87 l

A 13
'/2

— 9 13 30 17 72 14 1

4

B. Nr. 10 » 257* 31 54 25 1

/*

— 11 » 21 % 26 48 21 V»

*) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet den 9. Febr. 1855 (oveni. S. 21-24).
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1856.

9. Pebr.

Vttni og aura

tegundir.

B. Nr. 12 .

— 13 .

C. Nr. 14 . .

— 15 . ,

— 16 . ,

— 17 . .

— 18 . ,

, — 19 . ,

— 20 . .

— 21 . .

— 23 .

— 24 .

— 25 .

— 26 .

E. Nr. 27 .

— 28 .

— 29 .

— 80 .

F. Nr. 31 .

— 32 .

— 33 .

— 34 .

— 35 .

— 36 .

— 37 .

G. Nr. 3g .

— 39 .

— 40 .

— 41 .

— 42 .

— 43 .

Silfurmynt. å landsvisu hdr. [mraf 1 al

• 4

• • • •

rd. sk. rd. Siv. sk.

21 3
/4 27 18 2174

2073 25 80 20*/a

» 40 1 » •

» 16 10 i) 8

1 32 V2 » i

1 7\2 14 6 llty

» 63 '/i *

1 42 '/s » D

• 39 V* » i)

» 30 1 H

4 24 !/i 25 51 20 1

4 77 \ 2 28 81 23

3 81 23 6 1872

3 30 19 84 16

3 223
/4 19 40'/2 15 1

2

1 24 18 72 15

1 6372 24 88 »/a 20

1 581/4 28 31 18V
1 411/4 21 43 17 Ve

4 72 19 H 16 V«

88 \* 23 51

3 34 20 12 16

2 41 19 40 15'/,

1 78 »/s 21 76 17'A

46 20 84 16» 1

n 15 20 12'

.

3 267« U » M

n 55'/« 9 (1

2 47 3
4 » n D

»> 79 I »

» 72 1

2 H »
1

1

1 35 n a »

Mefcalverfc å hverju hundra&i og hverri alin 1

fyrtoldum landaurum verfeur.:

å landsvisu bar at

huridrapl 1 alin.

Silfurmynt. rd. sk. sk.

Eptir Litr. A. e&a 1 frtøu 27 67V« 22 V«

— B. — i ullu,smjoriogt61g 27 74 22 l
/s
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Eptir Litr. C. eba i ullar to-vom . . 12 3 9 ft

/s 1856.

— D. — i fiski 23 333
/5 18 9

/a 9* Febr.

— E. — i tysi 22 10 Vs 17%
— F. — i skinna-voru ... 19 952

/7 16

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

synir hofubmebal verb alJra mebalverba

[hdr.] 22 Rd. 15 Va Sk. [og alin] 17* 4 Sk.

I>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur

:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr snemmbær, i fardogum.

— — 6 ær, lobnar og lembdar, i far-

dogum.

— — 6 saubir j)révetra og eldri, å

hausti.

— — 8 saubir tvævetra å hausti.

— — 12 saubir veturgamlir å hausti.

— — 8 ær geldar å hausti.

— — 1 pulshestur, 5 til 12 vetra, i

fardogum.

— 90 åln. 1 hryssa, jafngomul, i fardogum.

— B: 1 hundr. 12 fj6rbungar af ullu, smjori

eba tålg.

— C: — 60 por eingirnissokka. 180 por

sjovetlinga.

— D: — 6 vættir af sérhverri |)ar til

—

nefndri fiskitegund.

—
- E: —1 tunna, eba 120 pottar lysis.

— F: — 4 fjorbungar af nautskinni.

— — 6 — af kyr-, hross- og

selskinni.

— — 8 — saubskinni.

— — 12 — ærskinni.

— — 240 lambskinn,

Islands vestur-amts skrifstofu, Stykkisholmi jmnn

9. Februar 1856.

P. Melsted. Årni Bobvarsson,

const.

XVI. B. 26
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1856. Lov ang. Forandring i Loven om Skibsfart
16. Febr.

Q^ gall(]ei paa isian(| Christiansborg Slot den

16. Februar 1856 \ — Publiceret 1856 i alle Jurisdik-

tioner i SOnder-Amtet, ligeledes i Snæfellsnes, Dala og Isafjords

Sysseler i Vester-Amtet, samt i Skagatjords, Oefjords og Thingtfe

Sysseler i Norder-Amtet ; 1857 i Myra og Hnappadals Syssel

og i Bardastrands Syssel; i Stranda Syssel anføres den ikke

som publiceret, heller ikke i Hunavatns Syssel og ikke i Mula

Sysselerne. — Udkast forelagt Rigsdagen af Justitsministeren,

trykt i Depart. Tid. 1856, S. 55-61 (med Motiver), 251.

Forhandlinger i Rigsdagens VII. Session 1855: Landsthings Tid.

S. 147-149. 167. 199-215. 225 -235. 293. — Folketh. Tid.

S. 826. 884. 1242 1462—1463. 1608-1609. - Anh. S. 257 -

266. 491—492. — Loven er stadfæstet af Kongen ved Resol.

16. Februar 1856 og dens Original vedhæftet Resolutionen i

Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1856. Nr. 5 Original-

Aftryk paa Dansk og Islandsk hos Schultz, 2 Blade i 4 to
.

•

Fflrste Side Titelblad, den danske Titel »verst, der nedenfor

den islandske, Resten af Titelbladet Dansk. Anden Side den

danske Text med Kongens og Justitsministerens (Simonysi

Underskrifter; tredieSide den islandske Text uden Underskrifter,

men med Verification :
, t
Samhlj6oa hinum danska texta, vitnar

Oddg. Stephensen"; fjerde Side blank. — Depart. Tid. 1856,

S. 251 . Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1856, S. 455.

Islandsk: Loven er fremkaldt ved Althingets Initiativ i

Sessionen 1855, see Ti'o. fra alju'ngi Islendinga 1855, S. 157—

163. 694—698. 722-726. 844-847, og derefter forelagt Rigs-

dagen, uden at Althingets Deeltagelse dog er bemærket i Inti-

mationen. Original-Aftryk med den danske Text ovenfor).

Tffi. um stj6rnarmål. Islands I, 118-124 (med Motiver). Ti'b.

fra alf). Islendmga 1857, Viob. B, S. 80—81.

Fransk: Original-Aftryk hos Schultz af den danske Text

med fransk Oversættelse: uLoi, concernant une modification

du § 4 de la loi sur la navigation et le commerce en Islande,

du 15. Avril 1854". 2 Blade i 4*°.

Lov angaaende Forandring i §4 af Lov om Skibs-

fart og Handel paa Island af 15. April 1854.

l
) see Justitsmin. Bekg. 28. Febr. 1856.
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Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Rigsdagen 1856.

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol- 16. Febr.

gende Lov:

1. Den i Lov om Skibsfart og Handel paa Island

af 15. April 1854 § 4 givne Bestemmelse, hvorefter

Rhederen har ved sin Erklæring at godtgjore Rigtig-

heden af den Angivelse af Skibets Navn, Hjemsted og

Storrelse samt Skipperens Navn, som skal optages i

de islandske Sopas, ophæves.

2. Til Oplysning om foranforte Punkter, hvorom

Passet fremdeles bor indeholde det Fornodne, skal Be-

gjæringen om dets Udfærdigelse, forsaavidt Skibet er

dansk Eiendom, for Fremtiden ledsages af Skibets

Maalebrev og Biilbrev eller Skjode, samt Skipperens

Borgerbrev, og, forsaavidt det er fremmed, af de Do-

kumenter, som træde istedetfor de nævnte Skibspapirer.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 16. Februar

1856.

Log, er breyta 4. grein laga 15. April 1854, um

sigHngar og verzlun å lslandi.

Vér Fribrik hinn Sjoundi^&c. Gjorum kunnugt:

Log j>essi hefir rikisjnngib fallizt å og Vér stabfest meb

sa,m))ykki Voru:

1. J>ar sem svo er mælt fyrir i 4. grein laga 15.

April 1854, um sigHngar og verzlun å lslandi, ab lit-

gjorbarmabur skipsins eigi meb vitnisburbi sinum ab

sanna, ab sk^rsla su sé rétt, sem å ab standa i hinum

islenzku leibarbréfum um nafn skipsins, heimili [)ess

og stærb og nafn skipstjora, [)å er su åkviirbun lir

logum tekin.

2. Til sonnunar um fyr téb atribi, er eins og ab

undanfornu skulu tilgreind i leibarbréfinu, skal meb

beibninni um leibarbréfib hér eptir fylgja, {>egar {)ab er

innannkisskip, mælingarbréf skipsins og vebmålabréf eba

26
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1856. afsalsbréf og einnig borgarabréf skipstjora, en |>egar

i6*Febr^
er u^nr'k* sskip> skyrteini Jmu, er skipib hefir i

stabinn fyrir åbur greind skipaskjol.

Eptir [)essu eiga allir hlutaoeigendur ser ab hegba. —
Gefib i holl Vorri Kristjånsborg, 16. dag Februar-

manabar 1856.

is. Febr Kongelig Resolution ang. Understøttelse for en

Kunstmaler -Elev. Christiansborg den 18. Febr.

1856. — Isll Departem. Forestill, og Resol. Protok. 1856,

Nr. 9. — Ved Forestilling 15. Febr. 1856 foredrager Justits-

ministeren (Simony), at Elev ved Kunstakademiet Sigurbur

Gubmundsson havde anstfgt om Understøttelse til at kunne
1 fortsætte sin Uddannelse ved Kunstakademiet, saaledes som

det var blevet ham tilstaaet i nogle foregaaende Aar. Pro-

fessor Hetsch havde bemærket, at hans umiskjendelige Frem-

skridt bare Vidnesbyrd om, at den ham forundte Understøttelse

havde været vel anvendt, men at hans Udvikling i Malerkunsten

kræver en længere Tid. Han havde imidlertid faaet Ltlfte om

Underviisning af en af de bedste Kunstnere, og Professoren

anbefaler ham derfor til en fortsat Understøttelse, hvilken Mi-

nisteren ogsaa indstiller, saaledes

«at der af Renterne af den ved allerh. Resolu-

tion af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond

for Island maa for indeværende Aar allem. forundes

indbemeldte Sigurd Gudmundsson fra Island en Hjælp

af 100 Rd.»

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 18. Fe-

bruar 1856.

is. Febr. Kongelig Resolution ang. Understøttelse for

to Landvæsens-Elever fra Island. Christiansborg

den 18. Februar 1856. — hl Depart. Forestill, og

Resol. Prot. 1856, Nr. 10. — Justitsministeren fSimony ) frem-

stiller i en allerund. Forestilling 16. Februar Andragender fra

to Landvæsens-Elever fra Island, nemlig 6lafur Sveinsson og
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Fri&bjbrn BjBrnsson. Den FcJrste s8gte om Understattelse til som 1856.
Elev at kunne deeltage i Underviisningen i Landvæsens-Institutet -^-^

paa SkibiJdgaard, hvor han for Tiden opholdt sig, og Land- l8, Febr "

busholdnings-Selskabet anbefalede ham dertil med den Be-

mærkning, at (t
alle de Islændere, som ved Selskabets Hjælp

og Understøttelse i de senere Aar have nydt Underviisning i

Landvæsenet, have hengivet sig dertil med en Iver, som giver

det bedste Haab om, at deres Bestræbelser ville blive til Gavn

for deres Fadeland"; hvad særlig Olaf Sveinsson angik, da

bavde han erholdt Tilsagn om at faa overdraget Brugen af

en passende Jord, naar han kom tilbage til Island efter at

bave lært Landvæsenet. Selskabet bemærkede, at Honoraret

for et Vintercursus paa Skibild udgjbr 100 Rd., og at Eleven

desuden vil behbve nogen Hjælp til Eqvipering.

Den anden i Efteraaret 1855 ankomne Elev, FriobjBrn

Bjbrnsson fra Oefjords Syssel, var meget anbefalet af Amt-

manden i Nord- og Oster-Amtet som Men dygtig og ordentlig

ung Mand, om hvem det ventes, at han fremfor de fleste

andre iblandske Landvæsens-Elever vil blive sit Fodeland til

Nytte". Han sfcgte om Understøttelse til at reise til Jylland,

bvor han havde faaet midlertidig Plads paa en Gaard, indtil

ban kunde komme til Skibild.

Ministeren indstiller derfor:

«at Islænderne Olafur Sveinsson og Fribbjorn

Bjornsson i indbemeldte Oiemed allern. maatte be-

vilges en Understøttelse af respektive 130 Rd. og

20 Rd. af Renterne af den ved allerh. Resolution af

af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for

Island«.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 18.

Februar 1856*.

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords 22. Febr.

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1856 til

') Ved Justitsministeriets Skrivelse 29. Februar meddeles det

kgl. danske Landbusholdnings-Selskab Indholdet af denne

Resolution, og Pengene anvises Selskabet til Udbetaling.

hl Copieb 1856, Nr. 70.
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1856. samme Tid 1857. Friflriksgåfa den 22. Februar

8. Febr. Jg5g — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med

de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen : MUm verblagsskrar å

fslandi årin 1856 til 1860" i „Skyrslur um landshagi å Is-

land!" 11, 406- 429. Norfcri IV, 21-22.

Verblagsskrå, sem gildir i Hiinavatns syslu og

i Skagafjaroar syslu fra irri&ju Mai måna&ar 1856 til

jafnlengdar 1857.

A.

Ri'kism) nt. Hundrab. Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

Nr. 1
1

. 31 33 31 33 25

- 2 (I ard. 1856)3 82 23 12 1 8 %
. 5 94 35 84 28 l

/i

— 4 .... . . 4 27 34 24 27 )h

— 5 .... . . 2 95 35 84 28' 2

— 6 . 3 79 ya 30 60

— 7 . 2 34 23 52 19

— 8 . 17 937* 17 93 72 14' 7

— 9 . 13 44 17 90 72 Uf%
Nr. 10 » 27 33 72 27

— 11 23 28 72 28

— 12 21 26 24 21

— 13 23 28 72 23

Nr. 14 » » i)

217a 13 42 11

— 16 28 8 72 -7

8 10 n 8

57 1

2 11 94 ttVs

79 12 33 10

— 20 .... . 38 47 48 38

- 21 27 33 72 27

Nr. 22 . 4 12 24 72 20

— 23 . 3 83 7* 23 21 18 72

— 24 . 3 71 22 42 18

- 25 . 3 54 21 36 17

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 23. Januar 1855

(ovenf. S. 9-11).

1
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Rikismynt. Hundrab. Alin. 1856.
rd. sk. rd. sk. sk. - »-^i..

D. Nr. 26 3 23 19 42 15 1
2 Febr.

E. Nr. 27 1 32 20 • 16

— 28 1 73 26 39 2i

— 29 1 70 25 90 Ml

— 30 ..... . 1 42 21 54 17

F. Nr. 31 4 87V' 3 19 62 15 »/i

— 32 3 67 22 18 18

— 33. 3 11 18 66 15

— 34 ...... 2 34 18 80 15

— 35 1 60 19 48 15'A

— 36 3 35 20 18 16

— 37 • 6 15 • 12

G. Nr. 38 3 37 20 « 30 16

39
1

/
— 40 2 92 35 48 28

— 4J n » * » »

— 42 ...... • 81 . . 16

— 43 1 34 • . 26

McSalverb å hverju hundra&i og hverri alin i

nefndum landaurum verfcur:

Eptir A, efca i triou 27.80 1
o 22%

— B, - i ullu, smjori og tolg . . 29.36 23V*

— C, - i tovoru af ullu 19.65 V* 16

— D, - i fiski 22.23V« 18

— E, - i lysi 23.46 19

— F, - i skinnavoru 19.14 1
/« 15V»

En mefcalverfc allra landaura samantalin og skipt

mei) 6 syna me&alver?) allra mefcalverfca

[hdr.] 23 Rd. 60V9 Sk. [og alin] 19 Sk.

Fri&riksgåfu 22. dag Februarmån. 1856.

Havstein. Eptir fullmakt

Gufcmundr Johnsen.

Capitelstaxt for Oefjords og Thingde Sysseler 22. Febr

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1856 til samme

Tid 1857. Friariksgåfa den 22. Februar 1856. —
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1 856. Islandsk: Originai-Gjenpavt trykt som Schema paa et Halvark

22. Febr. 1 Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal.

Jevnf. Sig. Hansen: uUm verolagsskrår å fslandi årin 1856

til 1860" i „Skyrslur um landshagi å fslandi" II, 406- 429.

Norori IV, 21-22.

Verolagsskrå, sem gildir i Eyjafjaroar syslu og

i Jwngeyjar sy'slu, fra mioju Mai månaoar 1856 til jafn-

lengdar 1857.

C.

D.

• n'kismynt. hundrao. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

74 4>if 74 24

—
. 2 (fard. 1 856)

4

24 25 48 20' 2

q
\ i

i
2

OÆ rye:lo

— 4 . . . .

j

fe

op do t)4 29 V?

o o 1dl dy o4 32
1

•

45 35 7« 28 1

v

o TO -2
O il ol 20

_ w O 1 OOOO OO
»Af 1 /

17 Va

i »y Oli OO yu 19
^ "f é \ OG ao 28

• % O/l*4 tSU 24
• < V,

1 Oiy

&&

OQ *yo 19
« £^ 0>741 A Q4o 22

OU lo *?o 15
t f

.50 i c;Lu fiflOU 12 72

30 9 36 7 1

2

9 11 24 9

— 18 . . . 76 15 80 12' %

- 19 . . . 92 14 36
•

34 42 48 34

— 21 . . . 25 Va 31 84 25 1

2

Nr. 22 . . . . . . 4 32 26 21

- 23 . . . 66 22 12 17' a

- 24 . . . . . 3 55 21 42 17

32 20 16

73 16 54 13

Nr. 27 . . . . . . 1 75 26 69 21 1

.

— 28 . .
, . . . 1 66' a 25 377a 20S

') Rubrikkerne ere fuldstæncligen anibrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagatjords Sysseler af 23. Januar 1855

(ovenf. S, 9-11).
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Nr. 29 .

30 .

F.

-

33 .

34 .

—

—

35 .

— 37 .

G. Nr

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

nkismynt. hundraft. alin.

mA
rci.

»•Ir-SK. mAKl. sk.

1 rtnVJV/ 24Æt OU IQ 1 o

i 54 17

A 17 1 u l* 1 >1 2

Q 20 «

»2 61 15 78 l & 2

i 70' a 13 N4 « 1

i 15 84 1*0 2

5 18 30 1 -1
1

1 «1 2

M 16 24 to

44 20 72 l \J /

OO 1 1 Olo 1 1
• i

93 1 35 66 »lo 1

.

28 1

a

47 23 48 19

79'

.

.16

37 26 »A

.1856.

22. Febr.

Me Salver o å hverju hundra&i og hverri alin i

nefndum landaurum ver&ur:

Eptir A, eSa . 30.54 24 Va

. - ^ B, - i ullu, smjori og tolg . . 29. 6 23

C, -
. 19.91 16

D, -
. 21.21 Va 17

E, -
1 lysi . 24.49 19 '/a

F, -
. 16.73 Va 13 l

'a

En mebalvero allra landaura, samantalin og skipt

uieb 6, syna mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 23 Rd. 65 Sk. [og alin] 19 Sk.

Fribriksgåfu, 22. dag Februar-man. 1856.

Havstein. Eptir fullmakt

Gu&mundr Johnsen.

Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula 22. Febr.

Sysseler i Øster-Amtet, fra Medio Mai 1856 til

samme Tid 1857. Fri(friksgåfa den 22. Februar

1856. — islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med
de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:

tt
Um verblagsskrår å
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1856. Island, årin 1856 til 1860" i
4t
Skyrslur um landshagi a U*

22. Febr. landi" 11, 406—429. Norori IV, 21-22. - Denne Taxt an-

fores som publiceret i S6nder-Mula Syssel i Aaret 1856.

Verclagsskrå, sem gildir i Norour-Mula syslu

og i Subur-Miila syslu, fra mioju Mai månaoar 1856 til

jafnlengdar 1857.

rikismynt. hundraft. alin.

A. Nr. L
1

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

- 24

- 25

- 26

E. Nr. 27

- 28

- 29

rd1 LI« skSU* sk.

27 20 27 20 22

(fard. 1856) 4 60 27 72 22

6 57 39 54 31
1

3

5 3 40 24 32

3 55 42 84 34 V?

4 70' 2 37 84 30 V«

3 31 33 22 26V>

21 6 1 V j 21 617a l7Va

.17 89 23 86 l
/a 19

• w m w • w 28 35 1) 28

24 30 « 24

23 28 72 23

22 27 48 22

WWW w •

19 11 84 *

25 7 78 6

87a 10 60 8' =

88 18 32 i4 y*

1 46 99 18

43 53 72 43

37 46 24 37

4 31 25 90 21

. . . -r. . 4 39 26 42 21

4 29 y2 25 81 20 »/«

72 22 48 18

...... 2 86 17 36 14

• ,.» * • • • 1 41 21 39 17

1 61 24 51 19 V«

49 '/v 22 70 y* 18

37 20 75 16' a

) Rubrikkerne ere ruldstændigen anførte i Capitelstaxten
°

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 23. Januar 1

(ovenfor S. 9- 11).
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m »

ivnt. humlrafc. aiin.

SK. 1(1. SK. sk.

17 I Aid

22 1 7 1 /«

14 l l /2

Od 12 48 III
1 w

26 12

lo 19 lo

7 17 to

20 i/U 1 7

i> 1 1 l»

44 41 48 33

t

• 19

20 • » 23

1856.
rd. bk. rd. sk. sk. v—

P. Ni . 31 ...... 4 »2 17 32 14 22. Febr.

^2 3

~ 33 2
— 34 1

— 35 1

— 36 3

— 37

G Nr. 38 3

— 39

— 40 3

— 41 .

— 42 1

— 43 ..... . 1

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin i

fleindum landaurum verour:

EPtirA, eoa i friou 32.67

i ullu, smjori og tolg . . 30.30

i tovoru af ullu 24.39

1 fiski 23.59 V«

i lysi 22.35

i skinnavoru 16.85

En melbalvero allra landaura samantalin og skipt
me& 6 syna meoalvero allra meoalverba

[hdr.] 25 Rd. 4 f
/a Sk. [og alin] 20 Sk.

prifcriksgåfu 22. dag Februarman. 1856.

Havstein. Epiir tullmakt

Guomundr Johnsen.

Pinantslov for Firiaritsaaret fra 1. April 1856 28. Febr.

JJ

1 31- Marts 1857. Christiansborg Slot den 28.
l ^ruar 1856. - Udkommen igjennem Indenrigsmini-
steriet rev

82 s!
1 lmony">- Original-Aftryk hos Schultz. Khavn 1856.

U .

lder
» *'

. Departem. Tid. 1856, S. 419-426. Algreen-
s'ngs Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-
kende, 1856, S 497 -532. - Uddrag.

B,

C,

O,

E,

26

24

19 'h

19

18

13 «/j
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1856.

28. Febr

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol*

gende Lov: -

Cap. I. (Indtægt) ....

§ 4. De islandske og færoeske Intrader fores til

Indtægt med nedenstaaende 41,400 Rd.

A. Island.
Special- Hoved-

summer, summer-

1. Almindelige Indtægter; Rd. Æ Rd. £

a. Afgift af Arv og overdragne Eien-

domme 730 »>

b. Gebyrer for Bevillinger og Be-

stallinger 540 »

c. Rangskat 500 »

1770 "

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . . 2610 »

b. Laugthingsskriverlon 32 6

c. Administrerede Mandtalsbogsintr. 600 »

d. Kongetiende 2920 »

e. Laugmandstold 340 »

f. Afgifter af den islandske Handel 9400 »

g. Indtægter af det kgl. Jordegods . 7910 »

h. Forpagtningsintrader 71 »

i. Rente af Kjobesummen for Jorden

Laugarn es 112 »

k. Afgift af Jorden Bessastad m. m. 100 »

1. Tilfældige Indtægter 980 »>

25075 6

3. Afdrag paa Kjobesummer for

solgt Jordegods og Eiendomme, samt

Renter af de i de solgte Eiendomme

endnu indestaaende Salgskapitaler 800

4. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte

Summer jtø5?J
31995 6

B. Færoerne 94tø
"

lait Indtægt . . 4139JJ
eller afrundet . . 41400

"
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Cap. II. (Udgift). 1856.
Special- Hoved- . m~ ...

summer. summor. 2g Pebr
Rd. /5 Rd. /5

§ 9. Justitsministeriet.

A. Ministeriets Embedsmænd og

Betjente, m. v.

a. Lonninger.

I^irekteuren for det islandske Depart. 2400 »>

Islandske Departement.

Expeditionscontoiret 1800 »

G. Island.

a
- Udgifter, Justitsministeriet vedkommende

:

L Lonninger, Contoirhold m. v.

19265 Rd. b Sk.

2
- Andre Udgifter 11940 — 16 -

31205 16

2920 Rd. ere et Laan, der hviler

Stiftamtmands - Embedet , samt

forrentes og afdrages med 6 pCt.

?• Udgifter, Ministeriet for Kirke-

°& Underviisningsvæsenet vedk.

:

l
« Udgifter til Geistligheden

3562 Rd. 72 Sk.
2

' Det lærde Skolevæsen

:

a
- Lonninger

. . 8250 Rd.
6

- Andre Udg. 5420 —
>^ 7
3

-

: 13670 » H
17232 72

c
« Uforudsete og tilfældige Udgifter 4000 »

52437 88

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Glyet paa Vort Slot Christiansborg den 28. Februar
1856.

Lov om Udbetaling af Dyrtidstillæg til Embeds- 28. Febr.

°S Bestillingsmænd. Christiansborg Slot den 28.
r et)ruar 1856. — Denne Lov er bragt i Anvendelse for
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1856. ^e islandske Embedsmænds Vedkommende, men ikke udgiven

28. Febr. Paa Islandsk. Ved Althingets Sammentrøden 1857 var den

—•-n^^-' allerede exspireret. — Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade

i 4to
. Departem. Tid. 1856, S. 259—261. Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende,

1856, S. 481-482. Jevnf. J>j6ftSlf. VIII, 62. 133.

Lov om Udbetaling af Gager og Lonninger i Fi-

nantsaaret 1856—57.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

1. De faste Penge-Indtægter, som i Finantsaaret

1856— 57 tilkomme Embedsmænd og Bestillingsmænd,

der lonnes af Statskassen eller de i Finantsloven op-

forte særlige Fonds, skulle, hvad enten de bestaae i

fast aarlig Gage eller i Lonning, udbetales saaledes,

at en Deel deraf ansættes i Byg og beregnes Embeds-

mændene og Bestillingsmændene tilgode efter den den

31. Januar 1856 fastsatte Gapitelstaxt for Sjællands

Stift. Til disse Indtægter henregnes saavel Erstatning

for Embedet eller Bestillingen tillagte Naturalydelser,

forsaavidt den er fastsat til en bestemt Pengesum, som

personlige Tillæg.

De Gager og Lonninger, som nu ikke overstige

100 Rd., ansættes heelt i Byg i det Forhold, at 100 Rd.

sættes lige med 25 Tdr. Byg.

Af alle andre Gager og Lonninger ansættes forst

100 Rd. til 25 Tdr. Byg, og dernæst skal af hvad

enhver af dem nu andrager over 100 Rd. indtil 600 Rd.,

40 Rd. af hvert Hundrede forandres til • 10 Tdr. Byg,

og hvad enhver af dem nu andrager over 600 Rd.

indtil 2000 Rd., skal 20 Rd. af hvert Hundrede for-

andres til 5 Tdr. Byg.

Dog skal af, hvad Gager eller Lonninger nu ud-

gjore over fulde Hundreder, saadan Ansættelse i Byg

kun tinde Sted, forsaavidt den giver et heelt Antal

Tonder, medens det ovrige BelOb ikke bliver Gjenstand
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for Ansættelse. Fremdeles skal det samlede a årlige 1856.

Tillægsbeløb, som efter denne Lov kommer Embedsmænd 28. Febr.

og Bestillingsmænd tilgode, afrundes saaledes, at det

udgjor et lige Antal af hele Rigsdaler.

2. Ligesom nærværende Lov ei tinder Anvendelse

paa de Embedsmænd og Bestillingsmænd, hvis Hoved-

indtægt bestaaer i Sportler, Brug af Jorder, Natural-

ydelser eller andre Gjenstande, der maae ansees at

være stegne i Værdi under de forandrede Conjunkturer,

saasom Herredsfogder og de fleste Præster (Physici og

Distriktslæger dog ikke derunder indbefattede), saa-

ledes medregnes slige Emolumenter, hvor de udgjore

en Biindtægt for Embedsmanden og Bestillingsmanden,

ikke ved den i denne Lov fastsatte Fordeling.

3. Forener Nogen flere af Staten lonnede Em-
heder eller Bestillinger, komme de ham derfor tillagte

laste Pengeindtægter sammenlagte i Betragtning.

4. De ved denne Lov bestemte Udbetalinger skee

Paa samme Maade og af de samme Kasser, som den

tidligere bestemte Gage eller Lonning. Hvis saaledes

nogen Deel af de herommeldte Gager og Lonninger

vedkommer særlige Stiftelser, udrede disse Fonds den

paa samme faldende forholdsvise Andeel. Opgjorelser

af de Kongerigets Embedsmænd og Bestillingsmænd

efter denne Lov tilkommende Gager og Lonninger blive

at forelægge Indenrigsministeren, inden nogen Anviis-

ning efter nærværende Lov kan finde Sted.

Saasnart de af denne Lov folgende Tillæg i de

faste Indtægter ere beregnede, blive de at udbetale

den 1. i den næstfølgende Maaned for den indtil détte

Tidspunkt forlobne Deel af Finantsaaret. For den fol-

gende Deel af samme blive de at udbetale til de sæd-

vanlige for den vedkommende Gage eller Lonning gjæl-

dende Forfaldstider.

5. Indenrigsministeren bemyndiges til at afgjore

alle i Anledning af denne Lovs Anvendelse opstaaende

Sporgsmaal, og skal saaledes Fortolkningen af denne

Lov ei kunne gjores til Gjenstand for Rettergang.
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6. Paa de Udbetalinger, som i Kraft af nær-

værende Lov skee i det kommende eller indeværende

Finantsaar, vil være at soge Tillægsbevilling.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —

'

Givet paa Vort Slot Christiansborg den 28. Febr. 1856.

28. Febr, Justitsministeriets Bekjendtgj oreise angaaende

Forandringer med Hensyn til Erhvervelsen a-f

islandske Sopas. Khavn den 28. Februar 1856.

Publiceret 1856 i alle Sonder-Amtets Jurisdiktioner, ligeledes

i Dala Syssel i Vester-Amtet og i Skagafjords, Oefjords og

Thingo'e Syssel i Norder-Amtet. 1857 er den anfort som pu-

bliceret i Snæfellsnes og Bardastrands Sysseler i Vester-Amtet.

I Myra og Hnappadals, Isafjords og Stranda Sysseler i samme

Amt anføres den derimod ikke som publiceret, ligesaa Hdt

som i Hunavatns og begge Mula Sysseler. Bekjendtgjorelsen

er udstedt ifolge kongl. Bemyndigelse ved Resol. 28. Februar*

Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1856, Nr. 12. — Original-

Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4 to
. Ffirste Side Titelblad, den

danske Titel Øverst, der nedenfor den islandske, Resten ^
Titelbladet Dansk. Anden Side den danske Text med Justits-

ministerens (Simony's) og Fuldmægtig i det islandske Departe-

ment fLeunings") Underskrifter. Tredie Side den islandske

Text uden Underskrifter og uden Verification ; fjerde Side blank-

Depart. Tid. 1856, S. 286. Algreen-Ussings Samling af Love

og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856, S.

Islandsk: Original - Aftryk med den danske Text C
see

ovenfor). Ttøindi um stjémarmål. Islands I, 125—126. Ttø«

fra alfnngi fslendinga 1857, Vifcb. B, S. 81-82.

Fransk: Original-Aftryk hos Schultz af den danske Te*t

med fransk Oversættelse : WC o m m u n i c at i on du Ministére de

la Justice en date du 28. Février 1856, concernant une modi-

fication de la Communication du 4. Décembre 1854, relative

å l'obtien des passes maritimes Islandaises".

Bekjkndtgjorelse angaaende Forandring i Kund-

gj oreise af 4. December 1854, om Erhvervelsen ^

islandske Sopas.

Efter Hans Majestæts allerh. Befaling bringes her-

ved til almindelig Kundskab, at i Medfdr af Lov aj

16. Februar d. A. bor Begjæringen om Udfærdigelse"
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af et islandsk Sopas for Fremtiden, forsaavidt Skibet 1856.

er dansk Eiendom, være ledsaget af Skibets Maalebrev 28. Febr.

°g Biilbrev eller Skjode, samt Skipperens Borgerbrev,

°g> forsaavidt det er fremmed, af de Dokumenter, som

træde istedetfor de nævnte Skibspapirer, hvorimod den

i Kundgjorelse fra Indenrigsministeriet af 4. December

1854 ommeldte Erklæring af Skibets Rheder eller Rhe-

dere angaaende Skibets Navn, Hjemsted og Storrelse,

samt Skipperens Navn, herefter bortfalder. Og har

Hans Majestæt derhos allern. bifaldet, at der i den

bemeldte Kundgjorelse vedhæftede Form for Passenes

Udfærdigelse' foretages den Forandring, at der istedet-

for Ordene: «og det paa den i Loven af 15. April 1854

§ 4 bestemte Maade» sættes: «og det paa den i Loven
af 16. Februar 1856 § 2 bestemte Maade»>. lovrigt

forbliver det ved de i fornævnte Kundgjorelse med
Hensyn til Erhvervelsen af islandske Sopas givne For-

skrifter. - Justitsministeriet den 28. Februar 1856.

Augl^sing um breytmgu å auglysingu 4. Decbr.

1854, um [>ab, hvernig få megi lslenzk leioarbréf.

Eptir booi Hans Håtignar konungsins auglysisthér

llle°
3 ab [)egar beoio verour um islenzk leioarbréf eptir-

leibis, skal beioninni fylgja, samkvæmt logum 16. Febr.

I
3,

å., })egar J)ab er innanrikisskip, mælingarbréf skipsins

°g veomålabréf eba afsalsbréf og einnig borgarabréf
skipstj6ra, en {>egar Jmb er utanrikisskip, skyrteini J>au,

er skipib hefir i stabinn fyrir åbur greind skipaskjol;

^ aptur å moti Jmrf ekki lengur skyrslu Ijeirrar fra

ut&jorbarmanni eba utgjorbarmonnum um nafn skipsins,

e
!
mUi fress og stærb og um nafn skipstjora, sem til

Var greind i auglysingu fra stjorn innanrikismålanna
4

- Decbr. 1854. Auk J)essa hefir Hans Håtign allra-

^ildilegast fallizt å, ab leibarbréfa formi t>vi, sem fest

Vai' vib téba auglysingu, verbi breytt t>annig, ab i stab

XVI. b. 27
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1856. or&anna: «eins .og fyrir er mælt i logum 15. April

^"j^. 1854 4. gr.» ver&i sett: «eins og fyrir er mælt i logum

16. Februar 1856, 2. grein». Ab o&ruleyti stendur vio

t>ao, sem åkveoib er i åour greindri auglysingu um })a&,

hvernig megi få islenzk lei&arbréf. — Stj6rn doms-

målanna, 28. dag Februar-måna&ar 1856.

28. Febr. Islandske Departements Expeditions-Contoirs

Skrivelse til Revisions - Contoiret, ang. forhoiet

L8n for Nordlandets Postbud. Khavn den 28.

Februar 1856. — isi. Copieb. 1856, Nr. $6,

At Justitsministeriet, efter fra Amtmanden over

Islands Nord- og Ost-Amt at have indhentet Erklæring

angaaende det i Revisions-Contoirets Anmeldelse af

12. Septbr. 1854 omhandlede Belob af 19 Rd., som i

den islandske Postkasses Regnskab for 1852—53 er

opfort som udbetalt i Extragodtgj oreise til Nordlands-

Postbudet Thorarinn Gislason for Postbefordringen i

Vinteren 1852—53, har tilladt, at nævnte Belob maa

passere til Udgift i bemeldte Regnskab, det undlader

man ikke herved tjenstl. at meddele velbemeldte Revi-

sions-Contoir til behagelig Underretning, med Tilfoiende,

at Amtmanden tillige har indberettet, at han har seet

sig nodsaget til for Fremtiden at tilsige fornævnte Post-

bud en hoiere Lon end tidligere, nemlig for Sommer-

touren 20 Rd. og for Efteraars- og Vintertouren 25 Rd.,

hvilket Ministeriet ogsaa efter Omstændighederne har

tilladt at maa passere. — Det islandske Departements

Expeditions-Contoir den 28. Februar 1856.

29. Febr. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island,

angaaende Betaling af en Kirkes Gjæld til en

fratrædende Præst. Khavn den 29. Febr. 1856.

— Isl. Copieb. 1856, Nr. 73.
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Med behagelig Skrivelse af 16. Oktobr. f. A. har 1856.

Hr. Stiftamtmanden og D. Hoiærv. hertil indsendt et 29. Febr.

Andragende, hvori forhenværende Præst til Mosfell

Præstekald inden Gullbringu Syssel, nuværende Præst til

Hitarnes Præstekald, Stephan Thorvaldsen, anholder om,

at det maatte tillades ham, i Lobet af næstkommende

fem Aar at oppebære idetmindste Va af hans Tilgode-

havende, stort 272 Rd., hos Kirken paa Mosfell, hvilken

han, medens han var Præst ved samme, har opfort fra

Nyt af.

I den Anledning undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. at melde,
* _

•

at Ministeriet, i Henhold til hvad der i ovennævnte

Deres Skrivelse er oplyst, navnligen om Ansogerens

Fortjeneste af at have ombygget Mosfells Kirke heelt

af Tommer og betydeligt forbedret Præstegaardens Huse,

samt om bemeldte Kirkes oekonomiske Forfatning,

hvorefter denne aarlig lægger op ca. 40 Rd., ikke har

troet at burde modsætte sig, at der efter Stiftsøvrig-

hedens Forslag, imod hvilket den nuværende Benefici-

arius til Mosfell har erklæret, at han ikke havde Noget •

at erindre, af Eftermanden i Kaldet i de forstkommende

fem Aar godtgjores Supplikanten af Mosfell Kirkes

Overskud et Belob af 15 Rd.

Da det iovrigt synes at være meget ubilligt, at

den Præst, i hvis Embedstid Kirkens Ombygning eller

en Hovedreparation af samme forefalder, skal af egne

Midler tilskyde hvad der mangler til de dermed for-

bundne Omkostningers Udredelse, med Fare for at miste

den saaledes foreskudte Kapital, naar han forinden

sammes Tilbagebetaling fratræder Kaldet, og da saavel

nærværende som flere tidligere forekomne Tilfælde af

lignende Beskaffenhed viser, at dette ofte kan være

meget byrdefuldt for vedkommende Beneficiarius, medens

det dog paa den anden Side vistnok vilde være util-

ladeligt, at paalægge Eftermanden Kirkens Gjæld, er

det kommet under Overveielse, om ikke en hensigts-

27*
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1856. mæssigere Ordning af dette Forhold maatte kunne til—

ve iebringes, navnligen derved, at der i de omhandlede
29. Febr.

°

Tilfælde blev givet vedkommende Præst Tilladelse til

at optage et Laan af offentlige Midler, mod at samme

kom til at hvile paa Embedet, og forrentes og afbetales

i et vist Aaretal, f. Ex. 28 Aar, i hvilken Henseende

jeg derfor tjenstl. skulde udbede mig Hr. Stiftamt-

mandens og Deres Hoiærværdigheds nærmere Yttringer

og Forslag behageligen meddelte. — Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet den 29. Febr. 1856.

4. Marts. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel og flere
•

Sysseler, samt Byen Reykjavik i Sonder-Amtet,

fra Medio Mai 1856 til samme Tid 1857. Islands

Stiftamtshus og Bispecontoiret (Reykjavik) den 4.

MartS 1856. — Islandsk: Original-Aftryk fra Stifts-

bogtrykkeriet i Reykjavik, 2 Blade i 4to
. Jevnf. Sig. Hansen:

uUm verolagsskrår å islandi årin 1856 til 1860" i „Skyrslur um

landshagi å Islandi" II, 406-429. I>j6o61f. VIII, 54. -
Denne Capitelstaxt anféres som publiceret i Reykjavik By, samt

i Rångårvalla og Arnes Sysseler.

Verolagsskrå, sem gildir i Borgarfjaroar, Gull-

bringu og Kjosar, Årness, Rångårvalla og Vestmanna-

eyja sfsJum og Reykjavikur bæ, fra mioju Mai månaoar

1856 til sama tima 1857.

er |)å hundrab
Rikismynt. å landsvisu. er[>ålal.

rd. sk. rd. sk. sk-

Nr. 1
1

. . . . . 25 75 25 75 20 V*

2 . . . . . . 3 13 18 78 15

10 30 60 24V*

70 29 80 233A
5 , . . . . 2 47 29 84 24

41 27. 40 22

7 . , . . . . 2 30 » » *

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anlorte i Capitelstaxten for

Borgarfjords Syssel m m. samt Reykjavik By af 10. Fe~

bruai 1855 (ovenf. S. 24-270.
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er f>å hundrab
Rikismynt. a landsvisu. er få lal.

sk rd. sk. sk.

Nr 8 15 71 15 71 12'/2

— 9 10 21 13 60 11

24 80 H 24

— 11 . . . . 20 25 1 20

— 12 u 23 28 72 23

20 25 t 20

Nr. 14 i) » •

— 15 22 13 72 11

35 • •

— 17 6 11 24 9

67 •

— 19 1 16 • »

— 20 40 i *

£j 1 » 30 H 1

Nr. 22 . 3 93 23 78 19

— 23 4 43 26 66 21 'A

75 22 66 18' 4
f

— 25 3 80 23 i 18 J

/a

81 23 6 187a

A.M 1 . *C < • • • • •
i

• 1 31 IQ RI 16

— 28 1 53 23 27 18 3A
— 29 . 1 50 22 78 18 1

/*

— 30 , 1 44 21 84 17 Va

Nr. 31 . 4 65 18 68 15

— 32 3 75 22 66 18 V*

. 3 1 18 6 14 Vi

43 19 56 15 3
<

64 20 i 16

— 36 3 21 19 30 15 Va

6 15 12

Nr. 38 •••«.« . 3 26

25 • • •

66

— 41 90

- 42 1

. . . . 75

2

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin

fyrtoldum landaurum verour:

'D ved Nr. 42 og 43 staaer i Original -Aftrykket ved Tryk

feil „10 pund å'\



1856.

4. Marts.
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er [)å hdr. er J)å

å landsvisu. 1 alin.

Rikismynt. rd. sk. sk.

Eptir A. eba i fribu 23 93 19 V*

_ B.
—

' i ullu, smj5ri og tolg . 27 18 21/
3
4

— C. — i tovoru af ullu .... 12 48 10

— D. — i fiski 23 82 19

— E. — i lysi 21 92 17-
1
/«

— F. — i skinnavbru 19 5 15 V*

En mebalverb al Ira landaura, samantalib og skipt

ineb 6, synir abal-mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 21 Rd. 40 Sk. [og alin] 17 lU Sk.

pegar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir A: hver kyr snemmbær å vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardogum;

lika 6 saubir jwevetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar, a hausti;

eins åburbarhestur, 5 til 12 vetra, i fardogum

;

en hryssa, åsaina aldri, 90ålnir, eba* 4 hdr.,

svo l
J
/8 verbs hennar er å vib hundrab.

— B. gjora 12 fjorbungar af ullu, smjori eba tolg>

hundrab.

— C. — 60 por eingirnissokka, eba 180 por sjo-

vetlinga, hundrab.

— D. — 6 vættir af sérhverri fiskitegund, J>at

• tilnefndri, hundrab.

— E. — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hundrab.

— F. — 4 fjorbungar nautskinns, hundrab;

eins 6 fjorbungar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjorbungar saubskinns

og 12 fjorbungar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshiisi og skrifstofu biskupsins [>ann

4. Marts 1856.

J. D. Trampe. P. Pétursson,

const.

/
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Capitelstaxt for Vester- og Oster-Skaptafells 1856.

Syssel i Sonder-Amtet, fra Medio Mai 1856 tilJL^6
:

samme Tid 1857. Islands Stiftamtshus og Bispe-

contoiret (Reykjavik) den 4. Marts 1856. —
ålandsk: Original-Aftryk fra Stiftsbogtrykkeriet i Reykjavik,

2 Blade i Jfr. Sig. Hansen:
<t
Ura verfclagsskrår å Islandi

arm 1856 til 1860" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" II,

40(-429. lJj6Wlf. VIII, 54.

VerMagsskrå, sem gildir i Austur- og Vestur-

Skajtafells syslu, fra mioju Mai mana&ar 1856 til sama

timal857.
.

er [>å hundraf)

Ri'kismynt. ålandsvisu. erj)åla).

ni. sk. rd. sk. sk.

22 85 22 85 18" i

3 15 18 90 lo 1

/*

A. Nr 1
1 / . .

.

3 ..... .

4
*•

(

7. 7

8

9

B. Nr. io :

11

12

13

C Nr.

15

16

17

19

20 • * • • 9

D. Nr. ^2 • • • . . »

3 77 22 78 18
i

i

3 3 24 24 19'A

2 5 24 60 m/å

2 88 23 32 18 3
4

2 2 » •

U 3? 14 37 11 V2

10 49 14 1 1 1
1

4

23V2 29 36 2372

20 25 » 20

20 25 • 20

• 18 22 48 18

Q u » » »

16 JO 8 _
i) 24 u u »

6l
/4 11 69 97a

/ 88
U

* ' » »

o 84 u » o

»i 40 » » »

)) 1)
| j

I I

3 68 22 24 17*4

) Rubrikkerne ere ftfdstændigen anførte i Capitelstaxten for

Oster- og Vester- Skaptafells Syssel af 10. Februar 1855

. (ovenf. S. 27—29).
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er f>å hundra&
a landsvisu* er få 1 al.

rd. sk. sk.

i t

» a u

24 » 19V*

21 24 17

16 24 13

19 21 15 V«

15 84 123A

17 78 147

15 6 12

16 8 13

16 . Wji

15 84 lf
3
/4.

13 32 J0
3
/4

» * •

» » tt

»II •

Me&alverb å hverju hundrafci og hverri alin i fyr-

tolduin landaurum ver&ur:

er \)é hdr. er [)å

å lardsvi'su. 1 alin.

Rikismynt. rd sk. |sk.

EptirÅ. efca i fribu 20 63 16Va

— B. — i ullu, smjori og tolg . 25 46 20V«

— 0. — i tovoru af ullu . . . . :0 83 8 3
/4

— D. — i fiski 23 12 18V°

— E. - i lysi

18

87 15

— F. — i skinnavoru 15 69 12 V«

En me&alverfc allra landaura, simantali& og skipt

me& 6, synir afcal-mefcalveri) allra me&alverfca

[hdr.] 19 Rd. 12 Sk. [og alin] 15 VU Sk.

') „10 pund å" tilt. Original-Aftrytøet (ved Trykfeil) baade

ved Nr. 42 og 43.

1856.

4. Marts.
Rikismynt.

D. Nr. 24

— 25

— 26

E. Nr. 27 . • • • •

• • • • • •

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

,
— 34

— 35

— 36

— 37 ..... .

G. Nr. 38

39

— 40

41 •••••«
— 42'

— 43

rd. sk,

»

* H

4 i*

* *

1 40

1 8

1 27

3 93

2 93

2 49

2 1

1 32

2 62

» 5

3

2 66

1

• 71

89
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fcegar meta skal fyrtalda landaura til hundraos, verour: 1856.

Eptir A: hver kyr snemmbær å vio hundrao; 4. Marts.

eins 6 ær, loonar og lembdar, 1 fardogum;

lika 6 saubir {)révetrir og eldri;

eoa 8 sauoir tvævetrir,

eoa 12 veturgamlir,

eoa 8 ær geldar, å hausti;

eins åburoarhestur, 5 til 12 vetra, i fardogum

;

en hryssa, å sama aldri, 90 ålnir, eoa n
/i hdr.,

svo IVa veros hennar er å vio hundrao.

— B. gjora 12 fjoroungar af ullu, smjori eoa tolg,

hundrab.

— C. gjora 60 por eingirnissokka, eba 180 por sjo-

vetlinga, hundrab.

— D. — 6 vættir af sérhverri iiskitegund, Jmr

tilnefndri, hundrab.

— E. — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F. — 4 fjorciingar nautskinns, hundrab;

eins 6 fjorbiingar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjorbiingar saubskinns

og 12 fjorbiingar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshiisi og skrifstofu biskupsins J)ann

4. Marts 1856.

J. D. Trampe. P. Pétursson,

const.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 6. Marts,

over Islands Nord- og Oster -Amt, angaaende

Godtgj oreise til en Leilænding for Jordens Be-

skadigelse. Khavn den 6. Marts 1856. —
Isl. Copieb. 1856, Nr. 81.

I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 19. Mai

f. A. bar Hr. Amtmanden ved behagelig Skrivelse af

2. Oktbr. f. A. hertil i Afskrift indsendt en Erklæring
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1856. fra Administrator Einar Stephansson, hvori er nærmere

^j^^T meddeelt Underretning om den Klosterjorden Sldoa-

stadir's Hjenimemark ved -Oversvømmelse af en forbi-

rindende Bæk tilfoiede Skade.

Efter hvad derved er oplyst, tillader Ministeriet,

at Opsidderen af fornævnte Jord, Gunnar Gunnarsson,

maa som Godtgj oreise i bemeldte Anledning tilstaaes

Eftergivelse af Va Aars Afgift af Gaarden.

Hvilket herved tjenstl. meldes Hr. Amtmanden

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse,

med Tilfoiende, at Ministeriet efter Omstændighederne

ikke vil have Noget at erindre imod, at det i Deres

Skrivelse af 5. Febr. f. A. ommeldte Gebyr af 1 Rd.

24 Sk. til vedkommende Retsbetjent for Synsmændenes

Udmeldelse samt sportelmæssig Betaling tilsynsmændene

for Forretningens Udforelse, udredes af vedkommende

Ombudskasse. — Justitsministeriet den 6. Marts 1856.

7. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang. Andragende om et fransk Fiskevirk-

nings-Anlæg ved Dyrafjord. Khavn den 7. Marts

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 82.

Ved at fremsende den herhos tilbagefolgende Note,

hvori den herværende keiserlig - franske Gesandt p&a

sin Regjerings Vegne har andraget paa, at der af defl

danske Regjering maatte meddeles Tilladelse til* a^

Kjobmændene i Dunkerque anlægge et Fisketilvirknings'

Etablissement ved Dyrafjord i Isafjords Syssel paa l s
~

land, har Udenrigsministeriet i en til Ministeriet f01

Monarchiets fælles indre Anliggender stilet, men derfi*

hertil afgivet Skrivelse af 11. f. M. anmodet om,

bemeldte Anliggende maatte af Ministeriet blive tag

under nærmere Overveielse og derhos begjært saniifl eS

Yttj'inger over Sagen meddelte.

Udenrigsministeriet vil upaatvivlelig have bemærket*

at forsaavidt den keiserlig-franske Gesandt fremstille

at

et

«
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hvad hidtil er passeret i Sagen saaledes, at Comman- 1856.

dauten for den franske Flaadestation ved Island, efter *7. Mans.

at have anstillet forelobige Undersøgelser paa Stedet,

sammenfattede sine Anskuelser i en Note, hvilken af

ham officieust blev meddeelt flere ansete Indbyggere i

Island, hvoraf nogle vare Althingsmænd, kun i den

Hensigt, at erhverve noiagtigere Oplysninger, og ingen-

hinde for at indlede en Forhandling, som det ikke til-

kom ham at fremkalde, medens det derimod var udenfor

Hensigten, at et Andragende virkelig blev indbragt for

Althiuget, saa stemmer denne Fremstilling ingenlunde

nied de fra de islandske Autoriteter indkomne Indbe-

retninger, som ere tilstillede velbemeldte Ministerium

v^d Skrivelse fra Indenrigsministeriet, dat. 18. Oktobr.

*• A., og hvoraf blandt Andet fremgaaer, at den franske

kommandant har indgivet et af ham underskrevet An-
tagende direkte til Althinget, ligesom man heller ikke

efter disse Indberetninger har nogen Grund til at an-

tage, at enten Althinget eller Befolkningen har optaget

forslaget med nogen særdeles Iver eller Velvillie. Hvad
dernæst selve Sagens Realitet angaaer, da seer Mini-

steriet sig for Oieblikket ikke istand til at yttre nogen

•Mening om samme, eftersom den keiserlig-franske Ge-
sandts Note ikke indeholder nogen nærmere Oplysning
orn bemeldte Foretagende, undtagen forsaavidt Hoved-
hensigten dermed er angivet at være, at tilveiebringe

dygtigere Sofolk til den franske Marine, medens man
efter de ved de hidtil indkomne Indberetninger frem-

komne Oplysninger maatte antage, at det tilsigtede

Etablissement skulde anlægges efter en meget stor

^aalestok og derhos have enslags militair Charakteer,

°8 jeg maatte derfor, forinden Videre i denne Anled-
nin

g foretages, tjenstl. anmode Udenrigsministeriet om,
hehageligen at ville foranledige nærmere Oplysninger
erhvervede om, efter hvilken Plan og i hvilket Omfang
e ommeldte Etablissement paatænkes anlagt og drevet.

Justitsministeriet den 7. Marts 1856.
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1856. Lov angaaende Oprettelsen af en Veterinair-

ITm^s. Og Landbohoiskole. Christiansborg Slot den 8.

MartS 1856. — Udkast til Loven, med Motiver, i De-

part. Tid. 1856, S. 92-103. Loven selv i Original- Aftryk

hos Schultz, 8 Sider i 4to
. Depart. Tid. 1856, S. 289-291.

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1856, S. 553—555.

8. Marts. Lov, hvorved det paalægges Hoiesteret at an-

give Grundene for dens Domme. Christiansborg

Slot den 8. MartS 1856. — Publiceret 1859 i Reykja-

vik By, men anføres ellers ikke som publiceret i nogen anden

Jurisdiktion. — Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk hos

Schultz, 2 Blade i 4«°. Forste Side Titelblad, den danske Titel

overst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk.

Anden Side Lovens danske Text, med Kongens og Justits-

ministerens (Simonys) Underskrifter. Tredie Side den islandske

Text uden Underskrifter, med Verification af Departements-

chefen for det islandske Departement: uSamhlj6oa hinum

danska texta, vitnar Oddg. Stephensen". Fjerde Side blank.

Depart. Tid. 1856, S. 257—258. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856,

S. 538—539.

Islandsk: Loven er forelagt Althinget 1857 i Henhold

til kgl. Resol. 10. Novbr. 1843 og trykt i islandsk Oversæt-

telse i Tft. fra aljungi Islendinga 1857, Viobæt. A, S. 68-69,

samt i selve Tidenden S. 209—210. Forhandlingerne om Sagen

see Ti'o. fra alf. Isl. 1857, S. 18. 172. 173. 210. 352. 353. -
Ny Oversættelse i det ovenfor omtalte dansk-islandske Original-

Aftryk. Ti'o. um stj6rnarmalefni Islands 1, 269- 270 Anmærkn.

Tioindi fra aljungi Islendinga 1859, Viob. B, S. 70-71.

Lov, hvorved det paalægges Hoiesteret at angive

Grundene for dens Domme.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov

:

1. Det skal paaligge Hoiesteret at angive de

Grunde, hvorpaa dens Domme ere byggede.

2. Dette kan i enhver Sag, efter Hoiesterets eget
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Valg, skee enten ved en skriftlig Meddelelse af Grundene, 1856.

eller ved offentlig Stemmegivning. 8 - Marts.

3. Vælges Domsslutningens skriftlige Begrundelse,

kan i fornodent Fald Affattelsen af denne Begrundelse

udsættes til en af de paafolgende Dage, efter at selve

Donisslutningen er vedtaget. Dog kan ingen ny Sag

foretages, forinden Domsslutningen, i Forbindelse med
den dertil horende Begrundelse, i den foreliggende Sag

e* kundgjort.

4. Vælges offentlig Stemmegivning, kan en Raad-

fo'rsel inden lukkede Dore gaae forud for samme.

5. Hoiesteret bemyndiges til selv nærmere at

ordne Maaden, livorpaa denne Lov skal udfores.

6. Denne Lov træder i Virksomhed med Hoieste-

retsaaret 1857, og de Bestemmelser i den nugjeldende

Lovgivning om Hoiesteret, som ikke kunne bestaae med
samme, træde da ud af Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 8. Marts 1856.

Log, er skipa fyrir ab hæstiréttur skuli gefa

astæour fyrir domum sinum.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Log J>essi hefir rikisjnngib fallizt å og Ver stabfest me&

samj)ykki Voru:

1. Hæstiréttur å ao tilgreina astæour {)ær, sem

domar hans eru bygoir å.

2. f>etta må i sérhverju måli gjora meo tvennu

moti: annaohvort meo {)vi, ao tilgreina åstæournar

skriflega, eour meo J)vi, ao greioa atkvæoi i heyranda

hljooi; kys hæstiréttur hvorja a&feroina er hann vill.

3. Veroi J>ab kosio, ao tilgreina åstæournar fyrir

domsatkvæoinu skriflega, må, ef [>ess er {>orf, fresta \>vi

ab semja åstæournar |)ångab til einn af næstu dogunum

eptir ab domsatkvæbib sjålft er samj)ykkt. p6 må ekki

taka neitt nytt mål fyrir, fyrr en biiib er ab birta déms-
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1856. atkvæbib i målinu sem fyrir er, åsanit meb åstæbunum

KIS;
fyrir &

, , . .

4. Verbi atkvæbagreibsla i heyranda hljobi kosin,

må råbgast um hana å undan innån luktra dyra.

5. Hæstarétti gefst heimild til, sjålfum nåkvæniar

ab åkveba, hvernig loguni J)essum verbi fullnusta veitt.

6. Log })essi oblast lagakrapt fra byrjun hæsta-

réttar-årsins 1857, og gånga Jm ur gildi J>ær åkvarbanir

i logum J)eim, er nii gilda um hæstarétt, sem ekki geta

stabizt meb logum dessum.

Eptir j^essu eiga allir hlutabeigendur ser ab hegba. —

-

Gefib i hol] Vorri Kristjånsborg, 8. dag Marts-månabar

1856.

Marts. Justitsministeriets Circulaire til Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island, ang. Fornyelse

af Bestallinger. Khavn den 8. Marts 1856. —
Isl. Copieb. 1856, Nr. 87—91.

Ved at tilstille Hr. Stiftamtmanden (Amtmanden)

nogle Exemplarer af Aabent Brev af 28. Januar d. A.

om Indsendelsen af de kgl. Bestallinger til Cassation

og nye Bestallingers Udstedelse, skulde jeg tjenstl.

anmode Dem om, behageligen at ville paalægge de i

det Dem betroede Amt ansatte kongl. Embedsmænd, i

Overeensstemmelse hermed, inden en af Dem bestemt

passende Frist at indsende deres Bestallinger hertil. —
Justitsministeriet den 8. Marts 1856.

Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Bygsel af Jorden ViSvik. Khavn den 8. Marts

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 95.

I behagelig Skrivelse af 12. Oktbr. f. A. har Hr.

Amtmanden indberettet, at De, efter Brevvexling med

Præsten til Holum Præstekald og efter dennes Onske,
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har, i Forventning af Ministeriets Samtykke, fra næst- 1856.

afvigte Fardag indtil den besluttede Combination ^^TT^TT
Alofstaba Sogn med Holum og Viovik's Præstekald kan

komme istand, tilbygslet den til Sysselmands-Embedet

i Skagafjords Syssel forhen henlagte Jord Vifrvik til

den personelle Capelian hos fornævnte Sognepræst,

Stephan Bjornsson, imod at han af bemeldte Jord med

Værpestedet Elinarholmi i aarlig Afgift svarer 50 Rd.,

samt at han har Opsyn med og er ansvarlig for den

paa Gaarden væreride Kirke og aflægger behorigt Regn-

skab for dennes Indtægter og Udgifter.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning tjenstl. at melde, at uagtet det ikke skjon-

nes, at der vilde have .været Noget til Hinder for, at

Jorden var bleven inddragen under vedkommende Gods-

administration, overeensstemmende med den dertil i

Indenrigsministeriets Skrivelse af 13. Febr. 1854 givne

Ordre, vil Ministeriet dog efter Omstændighederne ikke

have Noget imod, at det indtil videre forbliver ved den

af Dem saaledes trufne Foranstaltning, dog under den

Betingelse, at De selv er ansvarlig for Jordens og Kir-

kens tilborlige Vedligeholdelse. — Justitsministeriet den

8. Marts 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 8. Marts.

og Biskoppen over Island, ang. Stiftsbogtrykke-

riets Bestyrelse. Khavn den 8. Marts 1856. —
tø, Copieb. 1856, Nr. 96.

Efter at Ministeriet i Skrivelse af 11. Mai f. A.

havde meddeelt Stiftsøvrigheden, at det, forend den

begjærede Approbation kunde meddeles paa den med

Faktor Einar Thordarson oprettede Contrakt, om Over-

tagelsen af det daglige Tilsyn med Stiftsbogtrykkeriet,

°g Udforeisen af de lobende Forretninger, Regnskabs-

foring m. v., vilde være nodvendigt, at en Gjenpart af

denne Contrakt hertil indsendtes, samt at der strax
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1856. blev affordret bemeldte Faktor en Sikkerhedsstillelse

8 "^MartT
"iam * denne Egenskab Betroede, har Hr. Stift-

amtmand og Deres Hoiærv. med behagelig Skrivelse af

10. August f. A. i dansk Oversættelse hertil indsendt

deels den under 6. i samme Maaned imellem Stifts-

ovrigheden og fornævnte Faktor afsluttede nye Con-

trakt, deels den af ham under s. D. udstedte Sikker-

hedsstillelse for de ham ifolge Contrakten betroede

Oppeborsler.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at melde, at Ministeriet har approberet foranforte Con-

trakt, samt at det, ihvorvel den stillede Sikkerhed maa

ansees som temmelig ringe, dog efter de forklarede

Omstændigheder dermed indtil videre kan have sit For-

blivende. — Justitsministeriet den 8. Marts 1856.

8. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Helligdags-Arbeide i Reykjavik.

Khavn den 8. Marts 1856. — isi. Copiebog 1856,

Nr. 99. — Tftindi um stj6rnarmålefni Islands I, 127.

Med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af

19. Novbr. f. A. er hertil indsendt en Skrivelse med

Bilag fra Byfoged, Cancelliraad Vilhjålmur Finsen, inde-

holdende dennes Erklæring over et tidligere hertil di-

rekte indkommet Andragende fra Kjobmand Thorfinn

Jonathansson i Reykjavik, dat. 10. Oktbr. f. A., hvori

denne foresporger, deels om han, efter Helligdags-Anord-

ningens Grundsætninger, er pligtig til at udrede en ham

ved Stiftamtets Resolution 4. Septbr. f. A. for Over-

trædelse af Helligdagsanordn. 28. Marts f. A. dikteret

Mulkt af 32 Sk., deels om Politibestyrelsen i Reykja-

vik kan nægte Tilladelse til. at arbeide om Sondagen

ved Tilvirkning af Fisk, eller Skibes Losning og Lad-

ning, udenfor den Tid Gudstjenesten holdes, naar man

derom i Forveien henvender sig til den og godtgjor,

at Arbeidets Undladelse vilde udsætte Vedkommende
for betydeligt Tab.



Justitsmin. Skriv. ang. Helligdags-Arbeide. 433

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl. 1856.

at melde til behagelig Efterretning og videre Bekjendt- ^^J^'
gjorelse, at det, hvad Mulkten angaaer, efter Omstæn-

dighederne, og navnlig da Vedkommende, efter hvad

der i de i den Anledning optagne og som Bilag ind-

sendte Forhor er oplyst, maa ansees at have under-

kastet sig Amtets Resolution, maa have sit Forblivende

ved denne, ligesom man med Hensyn til de tvende

andre Sporgsmaal tiltræder Cancelliraad Finsens An-
skuelse, saaledes at det, efter Analogien af bemeldte

Helligdagsforordn. § 2, maa være tilladt om Sondagen

at tilvirke Fisk, naar saadant Arbeide, paa Grund af

ugunstigt Veirlig, ikke længer taaler Udsættelse, hvor-

imod Losning og Ladning af Skibe ved Reykjavik paa

bemeldte Tid ikke kan . tilstedes, da dette Sted ikke

kan ansees som en saadan aaben Plads, som i oft-

nævnte Forordnings § 2 er omhandlet. - Justitsmini-

steriet den 8. Marts 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 8. Marts,

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Administrations-

Udgifter ved Mnnkathveraa Kloster. Khavn den

8. MartS 1856. — Ish Copieb. 1856, Nr. 100.

I "Regnskabet for Jordebogsindtægterne af Munke-

t-hveraa Klostergodses Vesterpart for Aaret fra 1. April

1853 til 31. Marts 1854 ere blandt Andet forte til

Udgift 76 Rd. 16 Sk., som ifolge en af Hr. Amtmanden

approberet Regning ere udbetalte Repstyrer Jon Jonsson

af Munkethveraa for hans hafte Omkostninger i den

saakaldte Bleiksmyrardals Sag.

Ministeriet har vel efter Omstændighederne for

denne Gang tilladt, at ovennævnte Belob maa passere

til Udgift i bemeldte Regnskab, men ligesom den foran-

forte Regning i flere Poster synes at være meget hoi,

idet der f. Ex. alene i Anledning af Forligsproven,

XVI. B 28
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1856. som synes at være foretaget to Gange, uden at Grunden

""^^ dertil er oplyst, er medgaaet en Udgift af over 20 Rd.,

saaledes burde navnlig Retsgebyrer i denne Sag ikke

være udbetalte til Sysselmanden, jevnf. Sportelreglein.

10. Septbr. 1830 § 13 og Rentek. Skriv. 19. Februar

1842, i hvilken Henseende det derfor forventes, atHr.

Amtmanden vil paasee det Fornodne for Fremtiden. —
Justitsministeriet den 8. Marts 1856.

i2. Marts. Islandske Departements Skrivelse til Syssel-

manden i Nordermula Syssel, ang. Fornyelse af

Maal- og Vægt-Redskaber. Khavn den 12. Marts

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 104.

Ifolge Hr. Sysselmandens' Begjæring i behagelig

Skrivelse af 16. Oktbr. f. A. opsendes herved til Op-

bevaring som Inventarium ved Nordermula Syssel-Em-

bede folgende Maal- og Vægt-Redskaber, nemlig:

1 Jern-Alen,

1 4 Lpds. Bismer,

hvorhos man tjenstl. skulde have Dem anmodet om>

behageligen at ville foranledige, at de i Deres for-

meldte Skrivelse omhandlede, ved Syssel -Embedet

beroende ældre Redskaber af fornævnte Art, blive

bortsolgte ved offentlig Auktion. — Det islandske De-

partements Expeditions-Contoir den 12. Marts 1856.

12. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet i Island, ang. Godtgj oreise

for Udlæg i Embeds-Anliggender. Khavn den 12.

MartS 1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 105.

I Anledning af Hr. Amtmandens Andragende af

25. Oktobr. f. A., om Tilladelse til af Postintraderne

at maatte godtgjore Dem et Belob af 10 Rd. for for-

skjellige Udlæg, De i Deres Embedstid har haft ved
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Befordring af Embedsbreve og andre offentlige Brev- 1856.

skaber, undlader jeg ikke herved tjenstl. at melde, at

Ministeriet har tilladt, at bemeldte Belob maa passere

til Udgift for denne Gang, men at iovrigt slige Ud-
gifter for Fremtiden kun kunne ventes godtgjorte efter

behorig specificerede Regninger. — Justitsministeriet

den 12. Marts 1856.

Islandske Departements Skrivelse til Revisions- 12. Marts.

Contoiret, ang. Beregning af Salair for Konge-

tiendens Oppeborsel i Oefjords Syssel. Khavn

den 12. Marts 1856. — isi. Copicb. 1850, Nr. 107.

I Anledning af Revisions-Contoirets Anmeldelse af

15. Marts f. A., om, at Sysselmanden i Oefjords Syssel

beregner sig Salair for Kongetiendens Oppeborsel i be-

meldte Syssel med 25 °/o, medens dette kun er ansat

til 16 2
/s % for de ovrige bedre Sysseler, har man fore-

draget Justitsministeren det omhandlede Sporgsmaal til

Afgjorelse, hvorefter der af Ministeriet er resolveret,

at det for Sysselmand Briems Embedstid kan have sit

Forblivende ved den hidtil stedfundne Beregningsmaade

af det ommeldte Salair, men at det derimod vil være

at paasee, at Eftermanden ikke beregner sig mere end

det sædvanlige Salair af Ve. — Det islandske Departe-

ments Expeditions-Contoir den 12. Marts 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 12. Marts,

over Island, ang. Betaling for Udskrift af Akter

ved Landsoverretten. Khavn den 12. Marts 1856.

— Isl. Copieb. 1856, Nr. 103.

I behagelig Skrivelse af 19. Novbr. f. A. har Hr.

Stiftamtmanden, i Anledning af tvende til Dem ind-

komne Regninger fra Justitssekretairen og forste As-

sessor i Islands Landsoverret, respektive for Extradition

og Beskrivelse af Landsoverrets-Akter og Oversættelse

28*
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12. Marts
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i det danske Sprog af samtlige Akter i Sagen om

Smorleie af 24 Sognepræsten i Ogur Præstekald til-

horende Qvilder, forespurgt, hvorvidt den begjærede Be-

taling kan tilkomme fornævnte Embedsmand.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at melde, at ligesom det ikke skjonnes, at der under

nogen Omstændighed kan tilkomme Justitssekretairen

Betaling for Akternes Udfærdigelse i den omhandlede

beneficerede Sag efter Sportelreglem. 1830 § 13, saa-

ledes maa Ministeriet, næst at bemærke, at bemeldte

Sag, efter Resolution af Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet, vil blive appelleret til Hoiesteret, der

hertil er meddeelt beneficium processus gratuiti, med

Hr. Stiftamtmanden være enigt i, at Sporgsmaalet om

Betaling for Oversættelse af Akterne derved er bort-

faldet, da det er en Selvfolge, at den Omstændighed,

at Oversættelsen er foretagen inden Appellen var be-

sluttet og Beneficiet meddeelt, ikke kan medfore nogen

Hjemmel til at fordre Betaling for den leverede Over-

sættelse, naar Sagen senere indankes for Hoiesteret. -

Justitsministeriet den 12. Marts 1856.

12. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang. Bestemmelser om Tillægs-Afgift for

visse fremmede Nationers Skibsfart paa Island.

Khavn den 12. Marts 1856. — isi. Copiebog 1856,

Nr. 108*.

Efter at Indenrigsministeriet i Skrivelse af 26. Ja-

nuar f. A. havde meddeelt Udenrigsministeriet, at da

de Underhandlinger, som havde været forte med for-

skjellige fremmede Stater angaaende Adgang til Fiskeri

paa Island, ikke paa den Tid vare fremmede saavidt,

at der kunde tages en definitiv Bestemmelse om An-

vendelsen af det i Loven om Skibsfart og Handel paa

Island af 15, April 1854 § 7 tagne Forbehold, men

det dog vilde være nodvendigt, i alt Fald, at træffe en



Justitsmin. Skriv. ang. Tillægs-Afgift. 437

midlertidig Foranstaltning i bemeldte Henseende, agtede 1856.

Ministeriet at nedlægge allerund. Forestilling om, at 12. Marts,

en passende Tillægsafgift maatte blive bestemt for Skibe,
—

hjemmehorende i de Stater, i hvilke der ikke indrom-

mes det danske Flag national Behandling, samt begjært

velbemeldte Ministeriums Yttringer angaaende Ord-

ningen af denne Sag, blev det i behagelig Skrivelse af

6. Febr. næstefter fra Udenrigsministeriet blandt Andet

udtalt, at det maatte ansees hensigtsmæssigst, at der

for det Forste kunde fastsættes, at der af alle Skibe,

hjemmehorende i hvilkensomhelst Stat, hvor vore Skibe

ikke beviislig med Hensyn saavel til Skibsafgiften som

til Told nyde national Behandling, skulde erlægges,

foruden den i Loven af 15. April 1854 § 6 bestemte

Afgift, endvidere en Tillægsafgift af 2 Rd. pr. Com-

mercelæst, men at ligesom enhver fremmed Stats Flag

skulde, eftersom enten tilstrækkeligt Beviis fortes for,

at der var indrommet vort Flag fuldstændig national

Behandling i vedkommende Stats Havne, eller Over-

enskomst truffen mellem vor og den fremmede Stats

Regjering, efter derom mellem Indenrigsministeriet og

velbemeldte Ministerium fort Brevvexling, fritages for

Anvendelse af Lovens § 7, saaledes formentes det og-

saa tilraadeligt, istedetfor at fastsætte den foreslaaede

Tillægsafgift "indtil videre », heller at bestemme den

forelobigt paa 1 Aar fra 1. April 1855 til 31. Marts

1856, for at man i sin Tid med Hensyn til det Sta-

dium, hvorpaa de eventuelle Underhandlinger da maatte

befinde sig, kunde tage under Overveielse, om der

maatte være Anledning til for enkelte Staters Ved-

kommende at lade indtræde nogen Forandring i den

omhandlede forelobige Bestemmelse, og i Henhold til

disse Yttringer blev det ved allerh. Resol. af 22. Marts

f. A., kundgjort ved Bekjendtgjorelse .24. s. M., be-

stemt, at der af alle fremmede Skibe, som beseile Is-

land for der at drive Handel, med Undtagelse af de i

Storbritannien og Irland hjemmehorende Skibe, skal
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1856. forelobigen for Tidsrummet fra 1. April 1855 til 31.

rT^TT Marts 1856, foruden den i Lov af 15. April 1854 § 6
[•£ Marts

fastsatte Afgift, endvidere erlægges en Tillægsafgift af

2 Rd. pr. dansk Commercelæst, med mindre en af de

i Kundgjoreisen nævnte Forudsætninger finde Sted.

Da nu det i nysnævnte Kundgj oreise fastsatte Tids-

rum om foie Tid er udlobet, uden at det er under-

tegnede Ministerium bekjendt, hvorvidt de Underhand-

linger, som gjennem Udenrigsministeriet senere ere forte

med de vedkommende fremmede Stater, nu maatte være

fremmede saavidt, at der kan tages en definitiv Be-

stemmelse om Anvendelsen af det i Lov af 15. April .

1854 § 7 tagne Forbehold, medens der paa den anden

Side, som Udenrigsministeriet bekjendt, siden hiin Tid

er indtraadt en Forandring i det heromhandlede Forhold

med Hensyn til et Par Stater, nemlig Preussen og

Sverrig-Norge, der ligesom Storbritannien ere fritagne

for den ommeldte Tillægsafgift, vil det saaledes for-

mentlig være nbdvendigt at lade udgaae en ny Kund-

gjorelse angaaende den Tillægsafgift, der fremdeles vil
å

være at svare af visse fremmede Nationers Skibe, naar

de beseile Island, og tor jeg saaledes udbede mig af

Udenrigsministeriet nærmere Oplysninger angaaende det

Standpunkt, hvortil Underhandlingerne om bemeldte

Gjenstand med de forskjellige Stater maatte være bragte,

tilligemed Sammes Yttringer om, hvad der i den om-

handlede Henseende rettest vil være at foretage, be-

hageligen meddelte saasnart skee kan, for at derefter

det Fornodne herfra kan blive foranstaltet. — Justits-

ministeriet den 12. Marts 1856.

u. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Handelstedet

Seydisfj ords Grændser. Khavn den 14. Marts

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 112.
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At Ministeriet, efter ved Hr. Amtmandens be- 1856.

hagelige Skrivelse af 16. Oktobr. f. A. at have mod- 14- Marts,

taget det i Indenrigsministeriets Skrivelse af 25. Januar
s - A. 1

forlangte detaillerede Forslag til, hvorledes

Grændseme for det ved Plakat 14. Decembr. 1842

autoriserede Handelsted ved Seydisfjorden, der ifolge

allerh. Resol. af 6. Januar f. A. skal anlægges paa

Jorden Fjardaralda i en continuerende Linie med det

af Kjobmand Thomsen sammesteds opforte Etablisse-

ment, kunde være at bestemme i Henhold til den ved

allerhoistbemeldte Resolution dertil givne Bemyndigelse,

bifalder, at Afbyggerstedet Oddi paa den ene Side og

den paa det hertil indsendte Afrids med K betegnede

Mærkesteen paa den anden Side — saaledes at det

tillades at opfore Handelsetablissementer paa den hele

her optegnede Strækning — fastsættes som Grændser

for bemeldte Handelsted, samt at der iovrigt forholdes

i Overeensstemmelse med det af Sysselmand Johnsen

fremsatte og af Dem forsaavidt tiltraadte Forslag 2
,

') see kgl. Resol. 6. Januar 1855.

2
) Ifølge Sysselmand Thorstein J6nssons Skrivelse af 31 . Juli

1855 til Amtet, var den hele Strækning fra Oddi til

Klippen K (paa et medfølgende Situations-Afrids) omtrent

832 7-2 (rettere 932VO Alen i Længde langs Stranden.

Fra Oddi til en Pæl, mærket A, var nemlig en ube-

bygget Plads paa 78 Alen ; fra Pælen A til en Pæl,

mærket B, var en Grund, tilhørende J6n Årnason, 6OAI.5

der udenfor langs med Stranden var en Kjabmand Th.

Thomsen ved Forretning af 8. Juli 1848 udmaalt Grund

paa 284 '/a Alen, hvoraf 123 Alen var ubebygget. Den indre

eller ovre Grændse af Thomsens Grund ved Stranden var

afstukken ved en Pæl, mærket 2, og den ydre Grændse

ved en Pæl, mærket 1. Udenfor denne sidstnævnte Pæl

til en Mærkesteen K var en Strækning paa 510 Alen.

Sysselmandens Forslag gik nu ud paa, at
tt
disse tvende

Endepunkter (Oddi og Mærkestenen K) bar gjtfres til

Grændser for Handelstedet
,

dog saaledes , at Gaarden

Fjtfrbur og Afbyggerstedet Oddi frit kan bruge det Stykke

af Hjemmemarkerne, som allerede ei er udviist til Bygge*
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1856. det meldes Dem herved tjenstl. til behagelig Efter-

retning og videre fornoden Foranstaltning. — Justits-

ministeriet den 14. Marts 1856.

19. Marts. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Finantslovens Anvendelse

der i Landet. Khavn den 19. Marts 1856. —
Isl. Copieb. 1856, Nr. 119.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtmanden etExem-

plar af den under 28. i f. M. udkomne Finantslov for

plads, og formentlig burde udstrække sig i Breden 66 Al.

fra Hjbrnegrændseskjellet ved Oddi opefter til det andet

Hjerne, og derfra igjen i en med Linien Oddi til Pælen

Nr. 3, 138 Alen, parallellBbende Linie hen til Pælen Nr. *

(Pælene 3 og 4 vare de ovre Hjørnepunkter af Thomsens

Grund). Derimod formener jeg (_Sysselm.), at Bygge"

pladsen i Nordost fra Thomsens Grund bør udstrækkes

til Mærkestenen K, derfra lige op fra Stranden 45 Alen,

hvor det nordostlige Hjerne altsaa vilde blive, derfra til

den fra dette Synspunkt i Sydvest af Jorden opstaaende

største faste Klippe, derfra atter i lige Retning til en lig-

nende Klippe, der staaer 54 Alen fra det nord for Thom-

sens Etablissement opførte Gjærde, og fra sidstnævnte

Klippe lige til Gjærdet, hvor Ledet paa samme er, alt 1

omtrent lige Retning fra Hjørnepunktet ovenfor Stenen K,

hvorefter Gjærdet, der er opfort lidt østenfor Fjørour s

Hjemmemark og strækker sig heelt ned bag ved Thomsens

Etablissement, formentlig bor være Grændsen mellem

Handelstedet og Fjørour's Grund, lige til det Punkt, hvor

Gjærdet overskjæres af en Grøft, der strækker sig *lS

Pælen Nr. 4 i lige Retning med Pælen Nr. 1. — Ve

løber Veien mellem Fjarlarhei&i og Vestdalsøre paa en

kort Strækning over det nysnævnte Grundstykke, men den

kan i fornødent Fald fores høiere op imod Fjeldet. For-

resten varierer Strækningen fra det ommeldte Led 1

Stranden og mellem Stenen K og det fornævnte Hjørne-

punkt ved Fjeldet fra over 200 til 45 Alen, og aføive
*

Byggeplads til flere Etablissementer". - Id« J°urn '

'

931 a.
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Finantsaaret 1856- 57, samt Afskrift af det til be- 1856.

meldte Lov henhorende Underbilag, forsaavidt vedkom- 19. Marts,

mer Island, skulde man i det Hele henvise til de i

Departementets Skrivelse af 15. April 1851 i lignende

Anledning fremsatte Bemærkninger, nemlig med Hen-

syn til Sf;^* -'^
"^'SP

'

:
' W f

j i^
.

', ]

a t samtlige i hvert Aars Finantslov opforte Gager

og Emolumenter for Embedsmænd og Betjente ville,

uden nogen Afkortning, være at udbetale Vedkommende
med de for hver især opforte Belob i Overensstem-

melse med Forskrifterne i § 1 af Plakat af 31. Mai

1855, uden nogen særlig Udgiftsordre og uden Hensyn
tølj om Gagerne i Finantsloven maatte være opforte

med et storre eller mindre Belob end tidligere

;

at der for Fremtiden ikke vil kunne anvises Gage-
udtællinger for islandske Embedsmænd af Finanshoved-
kassen for andre Belob end dem, som paa den Tid,

Reqvisitionen skeer, ere ifolge det Foranforte forfaldne

W Udbetaling, hvorhos alle saadanne Gageanviisninger

maae være forsynede med Landfogdens Paategning om,
at være ham foreviste og af ham annoterede.

Idet man derfor tjenstl. skulde have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, behageligen at ville tilkjendegive

Nedkommende det Fornodne i Overeensstemmelse her-

med
, undlader man ikke at tilfoie, at Landfogden i

Island herfra under D. D. er meddeelt fornoden Under-
retning

i bemeldte Henseende, ligesom Notits derom
°gsaa er afgaaet til de ovrige Amtmænd i Island for

eget og de i disse Amter ansatte Embedsmænds Ved-
kommende.

Slutteligen bemærkes, at der angaaende de ved

Meldte Finantslov bevilgede nye Udgiftsposter fra

^dkonimende Ministerier er meddeelt de Paagjeldende
et Fornodne. — Det islandske Departements Expedi-

^^f^2!!^y^fn 19, Marts 1856 *•

) Under s. D. ere Skrivelser af samme Indhold afgaaede
ll1 Amtmændene og til Landfogden i Island. Isl. Copieb.
88*« Nr. 120-123.
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1856. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

19. Marts, over Island, ang. Bevillinger til Stiftamtmands-

Embedet. Khavn den 19. Marts 1856.— isi.co-

piebog 1856, Nr! 126.

At der efter Ministeriets derom gjorte Indstilling

til Rigsdagen er ved den under 28. i f. M. udkomne

Finantslov for 1856—57 tilstaaet Hr. Stiftamtmanden

400 Rd. i Taffelpenge, navnligen i Anledning af de

Besog, som De i Deres Embedsstilling maa modtage af

Fremmede, samt at der endvidere ved bemeldte Finants-

lov er bevilget et Belob af 2920 Rd. til den i Deres

Skrivelse af 29. Mai f. A. omhandlede Hovedreparation

af Deres Embedsbolig, dog saaledes, at sidstnævnte Sum

er et Laan, der skal hvile paa Stiftamtmands-Embedet,

samt forrentes og afdrages med 6 pCt. aarlig, det skulde

jeg ikke undlade herved tjenstl. at meddele Hr. Stift-

amtmanden til behagelig Efterretning, idet det forventes,

at det ommeldte Bygningsarbeide, der vil være at fore-

tage i Overeensstemmelse med den i Gjenpart hermed

tilbagefolgende Synsforretning og Overslag, vil blive

paabegyndt saa betimeligt og fremmet saaledes, at samme

kan blive tilendebragt i Lobet af det ovennævnte Fi-

nantsaar, ligesom man iovrigt gjor Regning paa, at Hr.

Stiftamtmanden vil paasee, at det bliver udfort paa den

hensigtsmæssigste Maade og saaledes, at den dertil be-

vilgede Sum ikke overskrides. — Justitsministeriet den

. 19. Marts 1856.

19. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Vester-Amt, ang. Understøttelse til

Underholdning og Pleie for en Afsindig. Khavn

den 19. Marts 1856. — isi. Copieb. 1856, Nr. 129.

I Anledning af den med Hr. Amtmandens behage-

lige Skrivelse af 2. Decbr. 1854 indsendte Ansogning

fra forhenværende Repstyrer Jon Jonsson af Hoskulds-
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stooum i Laxårdals Rep, om at maatte fritages Vor at 1856.

betale den resterende Deel af hans Gjæld til Kj6ben-""J
,

|p^^
havns Fattigvæsen, stor 181 Rd. 19 Sk., hidrorende

fra hans afsindige Sons Underholdning og Pleie paa

St. Hans Hospital paa Bidstrupgaard, har Ministeriet

foranlediget, at en Sum af 150 Rd. blev optaget paa

Finanslovforslaget for 1856—57 som en extraordinair

Understøttelse for bemeldte Jon Jonsson til Betaling af

den fornævnte Gjæld, hvilken Sum derefter er bevilget

ved den under 28. i f. M. udkomne Finantslov for be-

meldte Aar.

Hvilket jeg ikke skulde undlade tjenstl. at meddele

Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning og Bekjendt-

gj oreise for tidtnævnte Jon Jonsson, med Tilfoiende, at

Belobet vil blive foranstaltet udbetalt til den admini-

strerende Direktion for Fattigvæsenet i Kjobenhavn. —
Justitsministeriet den 19. Marts 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 19. Marts,

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Forholdene ved

Thingore Klosters Administration. Khavn den

19. MartS 1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 130. Jfr.

t\j6o61f. VIII, 106.

Efter at Indenrigsministeriet, med Hensyn til at

Hr. Amtmanden i Skrivelse af 8. Februar f. A. havde

meddeelt, at det ikke var muligt efter Ministeriets Ordre

at stille Udforeisen af den af Dem foretagne Opsigelse

af Administrationen af Thingore Klostergods til R. JJ.

Olsen i Bero, da De inden Modtagelsen af Ministeriets

Skrivelse af 2. Decbr. 1854 havde antaget en anden

Administrator for bemeldte Klostergods, under 24. April

1855 havde resolveret, at Ministeriet vel under de for-

haandenværende Omstændigheder ikke fandt tilstrækkelig

Anledning til at beordre den omhandlede Opsigelse,

der iovrigt, indtil den mod Olsen reiste Retssag var

endelig afgjort, vilde være at betragte som en forelobig
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1856. Dispensation fra den omhandlede Bestilling, kaldt til-

Marts. bage, men at det dog alvorligen maatte misbilliges, at

De ikke, saaledes som stedse har været iagttaget saavel

i Nord- og Ost-Amtet som i de andre Amter, naar

Sporgsmaalet har været om en Administrations Op-

sigelse af lignende Aarsager, havde forelagt Ministeriet

Sagen forinden De skred til at opsige Administrator

Olsen, dader ikke i dette Tilfælde skjonnedes at have været

nogen saadan paatrængende Nodvendighed forhaanden,

som kunde retfærdiggjore Anvendelsen af den Amt-

manden for saadanne Tilfælde betroede extraordinaire

Myndighed, hvorfor man maatte have Dem anmodet

om at bruge en bedre Conduite i Fremtiden, forsaavidt

lignende Tilfælde maatte indtræffe, har De i Skrivelse,

dat. 25. Oktbr. 1855, næst paa en lidet passende Maade

at hentyde til, at Sagen ikke har været tilstrækkelig

undersogt af vedkommende Minister selv, i det Hele

remonstreret mod den saaledes afgivne Resolution, og

i denne Henseende blandt Andet anfort, at den er

bygget paa uholdbare Grundsætninger, idet det ikke

tidligere skal være iagttaget i Nord- og Ost-Amtet, at

Sagen indberettes til vedkommende Ministerium eller

Regjerings-Collegium, forinden der skrides til Opsigelse

af en Administrator, deels at det i Intimationen til

Ministeriets Skrivelse af 2. Decbr. 1854 skal være frem-

hævet, at De skulde have opsagt Olsen af den Grund,

at der maatte anlægges Sag imod ham, hvilket De tor-

mener at være urigtigt, hvorhos De har andraget paa,

at Olsens Remotion ikke maa betragtes som blot mid-

lertidig, indtil de mod ham anlæggende Retssager ere

afgjorte.

Med Hensyn hertil skulde undertegnede Mini-

sterium, som Sagen er tilstillet til Afgjorelse, ikke

undlade at bemærke, at det ingenlunde forholder sig

saaledes som af Dem anfort, at Administratorer af

Statens Gods tidligere i lignende Tilfælde var opsagte
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af Amtmanden, uden at Sagen har været indstillet til 1856.

vedkommende overordnede Regjeringsautoritet. 19. Marts.

Naar De saaledes som et Exempel i denne Hen-

seende navnligen har anfort, at Amtmand Johnsson under

9. Septbr. 1831, uden nogensomhelst foregaaende Corre-

spondence med Rentekammeret, har opsagt Bjorn Olsen

Administrationen af Thingore Klostergods, formedelst

hans Vrangvillighed i at efterkomme Amtets Ordre

™ed Hensyn til den lokale Godsforvaltning, saa er

Sagens Sammenhæng i Virkeligheden denne, at Amt-

mand Johnsson, som det fremgaaer af hans en Ansogning

fra bemeldte Bjorn Olsen angaaende nogle Forstrands-

eller Sodrifts-Rettigheder, deels i Hunavatns, deels i

Stranda Syssel, paategnede Erklæring, dat. 6. Februar

1832, i Anledning af en om disse Rettigheder mellem

dem opstaaet Trætte, i Skrivelser af 31. Juli og 17.

Septbr. 1831 tilkjendegav Olsen, at Amtet vilde see

Slg i den Nodvendighed at anlægge Sogsmaal imod ham,

betræffende de omhandlede Drivrettigheder, og til den

Ende at opsige ham Administrationen af Thingore

Klostergods, med mindre han maatte foretrække at

mdgaae med en allerunderd. Ansogning om, at meer-

kemeldte Forstrands- eller Drivrettigheder maatte til—

Thingore Klosters Hjemmegaard eller Kirke,
enten til Kongen eller til Rentekammeret. Efter at

Rentekammeret dernæst forgjæves havde sogt at ind-
hente nogle nærmere Oplysninger, blev det i Skrivelse
a^ 10. Mai 1834 tilkjendegivet Amtmanden over Nord-
°g Ost-Amtet, at Kammeret under de forhaanden-
V9erende Omstændigheder fandt, at der ikke var Andet
tilbage end at underkaste Sagen Domstolenes Afgjorelse,

ket Amtmanden blev anmodet om at foranledige,
men uden at der var Tale om eller blev foretaget noget
kri <H til at opsige Bjorn Olsen Administrationen.

Det andet af Dem paaberaabte Tilfælde, nemlig
at Amtmand Thorarensen under 14. Decbr. 1839 har
°Psagt Bergvin Thorbergsson Administrationen af Skrede
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1856. Klostergods, uden foregaaende Brevvexling med Rente-

19. Marts, kammeret, frembyder ikke nogen Analogi, da det af

Amtets Skrivelse af 8. Februar 1841 sees, at Amt-

manden vel ikke var ganske tilfreds med Thorbergssons

Administration, men at Opsigelsen dog af Amtet kun

var motiveret ved, at Thorbergsson var bleven udnævnt

til Præst, hvilken Stilling ansaaes for uforenelig med

Administrationen, hvoraf ingenlunde kan sluttes, at

naar der havde været andre Grunde til Opsigelsen,

denne da var bleven iværksat af Amtet uden fore-

gaaende Brevvexling med vedkommende Regjerings-

Collegium. Ligesom Hr. Amtmanden derhos selv har

anfort et Exempel paa, at Sporgsmaalet om Afskedigelse

af en paa Opsigelse antaget Administrator i Nord- og

Ost-Amtet i 1845 har af Amtet været forelagt Rente-

kammeret til Afgjorelse, saaledes er der, saavidt vides,

netop blevet forholdt paa samme Maade i alle andre

lignende Tilfælde, hvorpaa som Exempler fra den senere

Tid kunne nævnes de i Aaret 1845 stedfundne Af-

skedigelser af Administratorerne Jon Gudmundsson og

Vigfus Thorarensen i Sonder-Amtet.

Hvad dernæst angaaer den af Dem omtalte for-

mentlige Urigtighed i Affattelsen af Indenrigsministeriets

Skrivelse af 2. Decbr. 1854, da skjonner Ministeriet

ikke, at der er tilstrækkelig Anledning til at forstaae

Sætningen «af denne Grund » saaledes, at samme blot

skulde referere sig til Deres Yttringer om, at Sogs-

maal vilde blive anlagt mod Olsen, men ikke til den

hele foregaaende Fremstilling.

Idet Ministeriet endelig skulde have Dem tilkjende-

givet, at det med Hensyn til Sporgsmaalet om Olsens f

Stilling maa have sit Forblivende ved Indenrigsmini-

steriets Resolution af 24. April f. A., undlader man

ikke at tilfoie, at om end Ministeriet for denne Gang

har troet at burde berigtige nogle af de afDem frem-

forte Paastande, vil Samme dog i Almindelighed ikke

kunne indlade sig paa at imodegaae saadanne Remon-
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strationer, hvorved Ministeriets Resolutioner af en Samme
underordnet Embedsmand underkastes en utilborlig Kri-

tik. — Justitsministeriet den 19. Marts 1856.

Justitsministeriets Skrivelse ti) Stiftamtmanden

over Island, ang. Eftermaaling af Skibe. Khavn

den 22. Marts 1856. — isi. Copiebog isse, Nr. isi.

Islandsk: Uddrag i Tftindi um stj6rnarmålefni Islands I,

127-128.

Efter hvad der af Hr. Stiftamtmanden i Skrivelse

af 14. Novbr. f. A. er indberettet om, at paa Island i

afvigte Aar ere forekomne flere Tilfælde, i hvilke der

har fundet flere Uovereensstemmelser Sted mellem den

Drægtighed af et Skib, som er opgivet efter sammes

Papirer, og i Henhold til hvilken islandske Sopas ere

udfærdigede, og den Drægtighed, som er udfunden efter

Skibets Ladning i Overeensstemmelse med det danske

Bestuvningsreglement, medens der ikke i den islandske

Handelslovgivning findes nogen Bestemmelse svarende

til Lov af 21. Marts f. A. om Ophævelse af den kgl.

Enehandel paa Færoerne, § 8, hvorefter vedkommende

Oppeborselsbetjente paa Færoerne, naar de formene,

at et Skibs Drægtighed ikke er rigtig opgivet, bor for-

anledige Skibet maalt, hvortil Amtet derefter skal træffe

fornoden Foranstaltning, har Ministeriet anseet det hen-

sigtsmæssigt, at der ogsaa paa Island bliver tilveiebragt

Mulighed for en Maaling af Skibet, hvor der maatte

være stærk Grund til at nære Mistanke om en urigtig

Opgivelse af sammes Drægtighed, og jeg skulde derfor

tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden anmodet om, behage-

ligen at ville tilkjendegive Byfogden i Reykjavik og

Sysselmanden paa Vestmannoe s
, at de bor foretage en

l

) til Amtmanden i Vester-Amtet staaer: „Sysselmændene i

Isafjords og Snæfellsnes Sysseler" ; til Amtmanden i Nord-
• • • •

og Oster-Amtet staaer: „Sysselmændene i Oefjords og

SSnder-Mula Syssel".
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1856. Maaling af de til Landet kommende Skibe i saadanne

Tilfælde, hvor der viser sig en paafaldende Uover-

eensstemmelse mellem den Læstedrægtighed, der er

opgivet i det medbragte Sopas eller de Skibspapirer,

i Henhold til hvilke samme begjæres, og den Ladning,

Skibet har medbragt til Landet eller udforer fra samme,

eller naar de forhaandenværende Omstændigheder iovrigt

niaatte give Anledning til at antage, at den skete An-

givelse af Læstedrægtigheden i nogen betydelig Grad

er urigtig, hvorhos det dog i saadanne Tilfælde vil være

at iagttage, at Maalingen foretages paa en saadan

Maade, at den saa lidt som muligt besværer Skibets

Losning og Ladning eller bevirker noget unodvendigt

Ophold. Og undlader jeg ikke, til Veiledning for de

ommeldte Oppeborselsbetjente ved de Maalinger, de

niaatte finde Anledning til at foretage, hoslagt at frem-

sende tvende Exemplarer af Skibsmaalings-Instruktionen

af 7. Febr. 1843 med tilhorende 15 Schemata for for-

skjellige Skibes Maaling og Beregning til Commerce-

læster, Tegninger og Tabeller, samt de senere til Dato

udgaaede, deels trykte, deels skrevne Bestemmelser

Skibsmaalingen vedkommende, tilligemed to Sæt af de

i Instruktionens Pag. 33 omhandlede Redskaber, hvilket

Alt bedes tilstillet de vedkommende Oppeborselsbe-

tjente. — Justitsministeriet den 22. Marts 1856

si. Marts.
s
Kongelig Resolution ang. Inddeling af Læge-

Distrikterne i Nord- og Øster-Amtet. Christians-

borg den 31. MartS 1856. — Isl. Depart. Forestill

og Resol. Protok. 1856, Nr. 16. — Resolutionen er anfért i

Depart. Tid. 1856, S. 412. Algreen-Ussings Reskriptsamling

1856, S. 92. — Islandsk: Uddrag i Norori IV, 36.

I Justitsministeriets (Simony's) Forestilling 29. Marts be-

mærkes, at Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet havde

l

j Skrivelser ai" samme Indhold ere under samme Datum fr'a

Justitsministeriet afgaaede til begge Amtmændene. Copieb-

sst Nr. 131—132.
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"ndbeiettet, at, Distriktslægen i Amtets nordlige Chirurgikat, 1856.
%gert Johnsen, var afgaaet ved Dåden den 29. Juli f. A. $\ m Marts.
Dette Læge-Distrikt, som omfattede alle Nordlandets fire Sys- '

seler, var af et saadant Omfang, at det var uoverkommeligt;

derfor blev ved kgl. Resolutioner 15. Decbr. 1837 og 25. Juni

1845 samt 26. Mai 1849 oprettet Lægepost for Hunavatns

Syssel, hvortil senere lagdes Skagafjords Syssel, tilsammen

roed omtrent 8000 Indbyggere. Denne Lægepost vilde Mini-

steren nu gjBre til definitiv, og bestemme Gagerne til respective

5 og 400 Rd., men vilde dog gaa ind paa at gjtfre begge

<*ager lige, nemlig 500 Rd. for hver, som for Tiden var yngste
,

Distriktslæge-Gage.. — Ministeren indstiller saaledes

:

«1) at det alleru. maa bifaldes, at det nord-

lige Læge-Distrikt i Nord- og Ost-Amtet paa Island

deles i tvende Læge-Distrikter, saaledes at det nordre

af disse omfatter Oefjords og hele Thingoe Syssel,

og det vestlige Hunavatns og Skagafjords Sysseler.

2) at constitueret Underlæge ved Garnisons-

hospitalet her i Staden, Cand. med. & chirurg. Jon

Constant Finsen, allern. maa udnævnes til Distrikts-

læge i Chirurgikatet for Oefjords og Thingoe Sysseler.

3) at praktiserende Læge Joseph Skaptason lige

allernaad. maa udnævnes til Distriktslæge i det for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler oprettede Chi-

rurgikat, og

4) at det paalægges de saaledes ansættende

Embedsmænd, at underkaste sig de Forandringer,

som i Henseende saavel til Embedernes Omfang som

til deres Gagering maatte i Tiden findes nodvendige

eUer hensigtsmæssige«.

[Kongelig Resolution]:

Indstillingerne bifaldes. — Christiansborg den 31.

Marts 1856 \

) Ved Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over Nord-

°g Oster-Amtet meddeles denne Indholdet af den oven-

anførte kgl. Resolution og de deri anførte Udnævnelser,

nied Tilfoielse af, at ved Finantsloven af 28. Februar er

H. 29
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1856. Lov angaaende Tillæg til Forfatningsloven for

iTa^IT Monarchiets Fælles-Anliggender. Christiansborg

Slot den 1. April 1856. — Denne Lov er ikke publi-

ceret i Island, men optages her i Sammenhæng med de danske

Forfatningslove. — Forslag til Loven er forelagt Rigs-

raadet af Conseilspræsidenten (P. G. Bangj. Departem. Tid.

1856, S. 225. Loven selv i Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl.

i 4'°. Dep. Tid. 1856, S. 385. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 602.

Lov angaaende et Tillæg til § 5 i Forfatnings-

loven for det danske Monarchies Fællesanliggender af

2. Oktobr. 1855.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Rigsraadet

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

Den 5. § i Forfatningsloven for det danske Mon-

archies Fællesanliggender af 2. Oktobr. 1855 gives

folgende Tillæg:

"Forpligtelsen til at afgive ovennævnte edelige

Forsikkring bortfalder, og Thronfolgeren tiltræder

umiddelbart Regjeringen, forsaavidt han allerede tid-

ligere i Geheimestatsraadet har nieddeelt den om-

handlede Forsikkringsakt».

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 1. April 1856.

• April. Lov om den svævende Statsgjæld. Chri-

stiansborg Slot den 1. April 1856 J
. — Denne Lov,

hver af de to ansatte Læger tillagt 500 Rd. som Gage,

og Finsen tillige Embedsjord , men med Paalæg, at tage

Bopæl paa Oefjords Handelsted. Amtmanden paalægges

at udlevere Bestallingerne mod Gebyr 51 Rd. for hver,

samt at foranstalte, at Finsen ved hans Ankomst mod-

tager ved Overlevering de til Embedet horende Instru-

menter m. m. efter en Fortegnelse in triplo, hvoraf en

paakvitteret Gjenpart tilstilles Ministeriet. Isl. Copiebog

1856, Nr. 184.

') Jevnf. Justitsmin. Skrivelser 28. April 1856.
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der bestemmer, at
, t
de for Finantsaaret fra den 1. April 1855 1856.

til den 31. Marts 1856 gjeldende Bestemmelser om den svævende —~-~~--*»«~

Statsgjæld forblive i Kraft indtil den 31. Marts 1858", anføres 1 APriL

ikke blandt de Althinget i 1857 forelagte Love. og er heller

ikke publiceret i Island. — Udkast til Loven er forelagt Rigs-

i'aadet af Finantsministeren ^Andræ) og trykt med Motiver i

Depart. Tidende 1856, S. 306—317$ de i Island indestaaende

rentebærende Summer anføres der ikke (S. 308—309), men
kun de almindelige Regler for deres Modtagelse m. v, —
Original-Aftryk af Loven hos Schultz, 2 Bl. i 4*°. Dep. Tid.

1856, S. 353. Algreen-Ussings Saml. af Love og Anordninger

a*. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 606. Jevnf. Inden-

rigsmin. Skriv. 19. April 1855.

Justitsministeriets Bekjendtgjorelse augaaende 2. April.

Tillægs-Afgift for visse fremmede Nationers Skibe.

Kliavn den 2. April 1856. — Publiceret 1856 i

1 Reykjavik : 1857 paa Vestmannoerne i Stmder-Amtet, i Snæ-
fellsnes , Dala . Bardastrands og Stranda Sysseler i Vester-

Amtet , samt i Skagafjords og Oefjords Sysseler i Norder-

Amtet; 1858 i Myra og Hnappadals Syssel i Vester- Amtet. I

de andre Sysseler anføres den ikke blandt publicerede Sager. —
RekjendtgjBrelsen er udstedt ifbige kongel. Bemyndigelse ved

Resol. 1. April 1856. Isl. Forestill, og Resol. Protok. 1856,

Nr. 17. — Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk hos Schultz,

2 Blade i 4 to
. FtSrste Side Titelblad, den danske Titel Overst,

der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk ; anden
Side den danske Text med Justitsministerens (Simony's) og

fuldmægtig i det islandske Departement Leunings Underskrifter;

tredie Side den islandske Text uden Underskrifter og uden

Departementschefens Verification. Dep. Tid. 1856, Si 411—
412. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1856, S. 609.

Islandsk: Original - Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Tffiindi um stj6rnarmalefni Islands I, 128-129.
Tftindi frå aljringi Islend. 1857, Viob. B, S. 82.

Fransk: Original-Aftryk særskilt hos Schultz, 2 Blade
1 4to

- Ftfrste Side Titelblad, den danske Titel Sverst, der

nedenfor den franske: „Communication concernant un droit

additionnel å la charge des navires appartenant å certaines

uations étrangéres, quand ils navigueront en Islande"; Resten

29*
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1856. a* Titelbladet Dansk; anden Side den danske og tredie Side

"i. April, den franske Text, begge med Underskrifter ( den franske som

Oversættelse).

Bekjkndtgjorklsk angaaende en Tillægs-Afgift for

visse fremmede Nationers Skibe, naar de beseile Island.

Efter at den ved allerh. Resolution af 22. Marts

f. A., kundgjort ved Indenrigsministeriets Bekjendt-

gjorelse af 24. i s. M., forelobigen for Tidsrummet fra

1. April 1855 til 31. Marts d. A. fastsatte Tidsfrist

for den deri ommeldte Tillægs- Afgift for visse frem-

mede Staters Skibe, naar de beseile Island, nu er ud-

loben, har det, paa Justitsministeriets derom allerund.

nedlagte Forestilling, behaget Hs. M. Kongen under

1. i d. M. allern. at bifalde, at der i Henhold til Lov

om Skibsfart og Handel paa Island af 15. April 1854

§ 7 skal af alle fremmede Skibe, som beseile Island

for der at drive Handel, med Undtagelse af de i Stor-

britannien og Irland, Preussen samt Sverrig - Norge

hjemmehorende Skibe, fremdeles indtil videre, foruden

den i bemeldte Lovs § 6 fastsatte Afgift, endvidere

erlægges en Tillægs- Afgift af 2 Rd. pr. dansk Com-

mercelæst af Skibets Drægtighed, med mindre der for

nogen Stats Vedkommende fores tilstrækkeligt Beviis

for, at der i dens Havne er indrommet det danske Flag

national Behandling med Hensyn saavel til Told som

til Skibsafgifter, eller den paagjeldende Stat, ifolge

truffet Overeenskomst med den danske Regjering, er

.
fritaget for Anvendelsen af oftnævnte Lovs § 7.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning og

Iagttagelse for alle Vedkommende. — Justitsministeriet

den 2. April 1856.

Auglysing um aukagjald fyrir sum utanrikisskip,

sem sigla til Islands.

Eptir ab mi er å enda frestur så, sem mefe allra-

hæstum urskur&i 22. Marts f. å., er birtur var meo
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auglysingu fra stjorn Innanrikismalanna 24. s. m., var 1856*

-settur fyrst am sinn fyrir dmabilib fra 1. April 1855

til 31. Marts }>. å. viSvikjandi aukagjaldi fyrir sum

utanrikisskip, er sigla til Islands, hefir Hans Håtign

konunginum, eptir tillogum domsmålastjirnarinnar, 1.

dag |). rn. allramildilegast [)6knazt at) skipa svo fyrir,

samkvæmt loganum um siglingar og verzlun å Islandi

15. dag ApriJ-månafcar 1854, 7. gr., ab oli utanrikis-

skip, sem sigla til Islands til verzlunar, nema t>au, sem

fciga heima i Stora-Bretlandi og frlandi, Pnissalandi,

e&a i Sviariki og Noregi, eigi framvegis fyrst um sinn,

auk gjalds ^ess, sem til er tekife i 6. gr. i greindnm

logum, ennfremur ab greiba 2rdala aukagjald af hverju

lestarrumi i skipinu eptir donsku måli, nema jrvi ab

eins
3 ab fuligild sonnun verbi færb fyrir J>vi, ab skip

begna Danakomings hafi jafnrétti, bæbi i tilliti til tolls

og skipagjalda, vib innlend skip i |)vi landi, |>ar sem

skipib å heima, eba ab J)ab land, eptir samningi vib hina

donsku stjorn, sé undan t>egib åkvorouninni i 7. gr. i

optnefndum logum.

f>etta augtysist {)annig ollum, er hlut eiga ab måli,

til eptirbreytni. — Stjorn démsmålanna, 2. dag April-

månabar 1856 K

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 8. April

over Island, ang. Forandring af et Skibs Navn.

Khavn den 8, April 1856. — isi. copiebog 1856,

Nr, 158.

3 ved Skrivelser fra det islandske Departement af 5. og

14. April tilstilles Stiftamtmanden og Amtmændene i Is-

land hver 200 Exemplarer af denne Bekjendtgjttrelse, og

under 17. April sender Departementet til Udenrigsmini-

steriet et Antal Exemplarer Mmed Anmodning om, at de

maae blive tilstillede vedkommende danske Consuler paa

de vigtigere Handelspladser i Europa". Isl. Copieb. 1856,

Nr. 149. 214- 216.
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1856. At Ministeriet, efter Begjæring fra Kjobmancl C. F.

"T^T^T Siemsen i Reykjavik, har tilladt, at Navnet paa den
S. ApnJ.

ham tilhorende Skonnert «Anna Charlotte« maa for-

andres til «Afram», mod at den ham i den Anledning

tilsendte Skrivelse fra Ministeriet for Fremtiden talger

- med vedkommende Skibs ovrige Dokumenter, det und-

lader jeg ikke herved tjenstl. at melde Hr. Stiftamt-

manden til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gj oreise for Byfogden i Reykjavik. — Justitsministeriet

den 8. April 1856,

8. April. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Bisperesidentsens Forflyttelse

fra Laugames til Reykjavik. Rhavn den S. April

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 167.

Ved under 23. Juli f. A. at fremsende det af In-

denrigsministeriet begjærte Overslag over Omkostning-

erne ved den i Forslag bragte Reparation af Bispe-

boligen paa Laugarnes, yttrede Hr. Stiftamtmanden

blandt Andet den Formening, at det, istedetfor at lade

den ommeldte meget bekostelige Reparation udfore,

vilde være at foretrække, at forsoge saavel Jorden

Laugarnes som den derpaa staaende Bygning bortsolgt.

Denne Mening blev tiltraadt af Indenrigsministeriet,

men da Salget af de nævnte Eiendomme ikke vilde

Kunne iværksættes, med mindre der blev bevilget Bi-

skoppen Husleiehjælp til at bosætte sig i Reykjavik,

henstillede bemeldte Ministerium til Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet, om Samme ikke niaatte linde

Anledning til i det nævnte Oiemed at optage et Belob

af 200 Rd. paa sit Budget for næstkommende Fi-

nantsaar.

Efter at nysnævnte Ministerium nu har underrettet

mig om, at dette Belob er blevet bevilget ved den

under 28. Febr. d. A. udkomne Finantslov for 1856—

1857, ' samt at der saa leeles fra Cultusministeriets Side
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Intet vil være ti] Hinder for, at Biskoppen flytter til 1856.

Reykjavik, saasnart Omstændighederne tillade det, skulde
s^April

jeg tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden anmodet om, be-

hageligen at ville foranstalte Auktion over fornævnte

Eiendomme, alternativt under Eet eller over hver Eien-

dom tor sig, ' afholdt til den Tid, som De maatte ansee

mest beleilig, samt iovrigt paa de Vilkaar, som De

maatte finde fordeelagtige og derhos tilstrækkelig be-

tryggende for Statskassen, hvorhos Antagelsen af de

paa Eiendominen gjorte Bud vil beroe paa nærmere

allerh. Approbation, hvorefter man om Udfaldet for-
%

venter nærmere Indberetning meddeelt, ledsaget af Hr.

Stiftamtmandens Yttringer om Antageligheden af det

gjorte hoieste Bud.

Da det imidlertid vil være nodvendigt, at der indtil

Eiendommens Afhændelse bliver tilborlig sorget for, at

den ikke lider Forringelse, vil De, efter Overeenskomst

med Biskop Thordersen, træffe den i saa Henseende

hensigtsmæssigste Foranstaltning, og vil det navnligen

ikke kunne tillades Biskoppen at fratræde Jorden næst-

kommende Fardagsaar, med mindre der paa anden

Maade kan blive sorget for sammes hensigtsmæssige

og tilborlige Drift. — Justitsministeriet den 8. April

1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden u. April,

over Islands Vester- Amt, ang. Understøttelse til

at lære dansk Agerbrug. Khavn den 11. April

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 173.

1 Anledning af Hr. Amtmandens behagel. Skrivelse

af 12. Febr. d. A., hvori De, paa derom gjort Fore-

sporgsel fra Ministeriet, har meddeelt, at Bonden Eggert

Vigfusson Fjeldsted af Hjar&arb61 har erklæret sig villig

til at overlade sin Son Fridrik Gaarden Hjar&arb61 til

Brug og Benyttelse, naar denne, efter at være oplært

i det danske Agerbrug, kommer tilbage til Island, und-
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1856. lader jeg ikke tjenstl. at melde til behagelig Efterret-

TT^April
n *n

^> °^ Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at Mini-

steriet, efter at have modtaget fornævnte Oplysning,

vil soge at medvirke til, at bemeldte Fridrik Fjeldsted

kan blive anbragt paa et Landvæsens-Institut, naar han

ankommer hertil. — Justitsministeriet den 11. April

1856.

12. Aprii. Kirke- og Underviisnings-Mroisteriets Skrivelse

til Biskopper) over Island, ahg. OoJlfirmations-

Tilladelse for en dovstum Pige. Khavn den 12.

April 1856. — Isi.Copieb, 1856, Nr. 210. - Islandsk:

Tiøindi um stj6rnarmålefni Islands I, 129—130.

Deres Hoiærv. har med behagelig Skrivelse af 29.

Febr. d. A. hertil indsendt et Andragende fra Provsten

i Hunavatns Syssel, Jon Johnsen, hvori denne anholder

om, at en dovstum Pige ved Navn Bjorg Olafsdatter

af Stadarbakki, maa tages til Confirmation og deelagtig-

gjores i Alterens Sakramente, og har De i den An-

ledning bemærket, at bemeldte Dovstumme, der er 22

Aar gammel, har nydt en efter Omstændighederne om-

hyggelig Opdragelse hos sin Stedfader, Præst til Stadar-

bakki Gisli Gislason, saaledes at hun ved Tegnsprog

har erholdt Kundskaber om de vigtigste Religionssand-

heder, og selv erholdt en levende Attraa og Længsel

efter at gaae til Guds Bord. Da dette imidlertid i

Henhold til Forordn. 13. Januar 1736 og Forordn. 25.

Mai 1759 § 1 ikke kan skee forinden hun er confir-

meret, har De indstillet, at det Ansogte maatte be-

vilges, ••='-'•' - y-f;
•

I Henhold til det saaledes af Dem Oplyste, und-

lader jeg ikke tjenstl. at melde til behagelig Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse, at Ministeriet ikke har

Noget imod, at oftnævnte Dovstumme stedes til Con-

firmation. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 12. April 1856;
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1856.

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende 22~ApriT

Testamente til et uægte Barn. Khavn den 22. April

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 222.

I Anledning af Hr. Amtinandeus behagel. Skrivelse

af 23. Januar d. A., hvormed hertil indsendtes et An-

dragende fra Bonden Bjarni Gunnlaugsson af Budarnes

i Oefjords Syssel, om Tilladelse til at testamentere

samtlige sine Eiendele ti] sin udenfor Ægteskab avlede

Datter Rannveig, undlader jeg ikke tjenstl. at melde til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Vedkommende, at han i Henhold til Lov af 25. Septbr.

1850 § 20 frit kan disponere over sin Formue til Fordeel for

bemeldte sin Datter, naar iovrigt de i denne Lov fordrede

Betingelser ere tilstede, og han desuden iagttager de

lovbestemte Former for Testamenters Oprettelse, uden

at særlig Confirmation paa et saadant Testamente er

nodvendig. — Justitsministeriet den 22. April 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 22. April,

over Islands Nord- og Oster -Amt, angaaende

Forandring af corporlig Revselse for Hoer til

Pengebode. Khavn den 22. April 1856. —
Isl. Copieb. 1856, Nr. 225.

I Anledning af det med Hr. Amtmandens behage-

lige Skrivelse af 23. Januar d. A. hertil indsendte An-

dragende, hvori Bonden Gufevarour Hallsson af Geld-

ingaholtskot anholder om, at en ham ved Skagafjords

Syssels Extraretsdom af 27. Novbr. 1854 idomt cor-

porlig Revselse af 40 Slag Riis for tredie Gang begaaet,

med qvalificeret Leiermaal forbunden Horbrode, maa

afsones med Pengeboder, undlader jeg ikke, næst at

remittere den bemeldte Andragende vedlagte originale

Domsakt, tjenstl. at melde til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjorelse, at Ministeriet efter Om-
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1856. stændighederne tillader, at den Paagjeldende fritages

22 April
^or at u(^staae ^en nam idomte corporlige Revselse,

-imod at udrede en Pengebod af 50 Rd. til den islandske

Justitskasse. — Justitsministeriet den 22. April 1856.

22. April. Justitsministeriets Skrivelse ti] Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Forstaaelse af

Loven om Pressens Brug. Khavn den 22. April

1856. — lsl. Copieb. 1856, Nr. 227. - Islandsk: Tifc-

nm stj6rnarmålefni Islands I, 130.

Ved at tilstille Justitsministeriet Nr. 1—2 samt

Nr. 3 af Bladet «ftj6oolfur» for Aaret 1855, har Hr.

Amtmanden i behagelig Skrivelse af 30. Decbr. f. A-

andraget paa, at bemeldte Blads ansvarhavende Re-

dakteur, Exam. juris Jon Giidmundsson, maatte, éfter

offentlig Foranstaltning, blive tiltalt for Indholdet af den

i bemeldte Nummere indforte Artikel med Overskrift :

«Af en Skrivelse til Jxjooolfs ansvarhavende Redakteur

fra en Bonde paa Nordlandet, dat. 1. Oktbr. 1855», samt

at Stiftamtmanden over Island maatte blive tillagt for-

noden Ordre i saa Henseende, idet De har bemærket,

at et privat Sogsmaal imod fornævnte Redakteur, selv

om der til sammes Udforelse blev forundt Dem bene-

ficium processus gratuiti, vilde være langt mindre be-

tydningsfuldt, og derhos forbundet med flere Ulemper.

Ministeriet maa imidlertid henlede Deres Opmærk-

somhed paa, at efter Bestemmelserne i § 13, sammen'

holdt med § 9 i Forordn, af 9. Mai f. A., hvorved Lov

af 3. Januar 1851 om Pressens Brug med nogle Modi-

fikationer er udvidet til Island, kan offentlig Paatate

ikke finde Sted i slige Tilfælde. Og maa det saaledes

overlades til Hr. Amtmanden selv, at anlægge et privat

Sogsmaal imod vedkommende Bladredakteur, saafremt

De dertil maatte finde Anledning, idet De i saa Til-

fælde vil, paa nærmere indgivet Andragende, kun« e
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forvente Dem Bevilling til fri Proces herfra meddeelt. 1856.

— Justitsministeriet den 22. April 1856. XITT^.ir 22. April.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 22. April,

over Nord- og Oster-Amtet, ang. den dispenserede

Administrator for Thingore Kloster. Khavn den

22. April 1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 228.

Med Hr. Amtmandens Skrivelse af 6. Febr. sidsti.

er hertil indkommet et Andragende fra Administrator

M. Olsen paa Thingore om, at han, som blot midler-

tidig dispenseret fra Administrations-Bestillingen, maatte,

mdti] den imellem ham og Thingore Klosters Ombud
verserende Eiendomstrætte er afgjort ved Domstolene,

erholde udbetalt i alt Fald det halve Administrations-

Salair, overeensstemmende med de for deslige Tilfælde

gjeldende Bestemmelser, navnligen Plak. 23. April 1813

°g 14. Septbr. 1830, cfr. Canc. Skriv. 26. Mai 1835

°g Rentek. Skriv. 21. Septbr. 1805, og har Hr. Amt-
manden i den Anledning, næst at bemærke, at De
meget maa betvivle, at de allegerede Bestemmelser

kunne berettige Olsen til Deelagtighed i Administra-

tions-Salairet, selv om han kun var suspenderet fra

Administrationen, eftersom han formentlig ikke kan

sættes i Klasse med kgl. Embedsmænd, tillige med Be-
stemthed udtalt, at Olsen er paa lovlig Maade detini-

y& entlediget fra Godsforvaltningen, og at der følgelig
.

ikke kan tilkomme ham noget Krav paa en Andeel i

-^dministrations-Salairet, hvorhos De har indstillet, at

det Fornødne i Overeensstemmelse hermed maatte blive

0lsen tilkjendegivet.

Det har maattet hoiligen forundre Ministeriet, at
e herved synes aldeles at ignorere Indenrigsministeriets

Skrivelse til Dem af 24. April f. A., hvori det ud-
trykkelig hedder: «at den skete Opsigelse, indtil Sagen

^ endelig afgjort, vil være at betragte som en fore-
lig Dispensation fra den omhandlede Bestilling«.
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1856. Da nu denne Resolution ikke senere er tilbage-

2. April, kaldt, men tvertimod bekræftet ved dette Ministeriums

Skrivelse af 19. i f. M., maa Ministeriet fordre samme

respekteret saavel af Hr. Amtmanden som af andre

Vedkommende.

Af bemeldte Resolution maa det ogsaa efter Mi-

nisteriets Formening folge, at det ikke vil kunne nægtes

Olsen — der ikke engang er suspenderet paa Grund

af nogen mislig Embedsforelse, men alene dispenseret

fra Forretningerne paa Grund af den mellem ham og

Klosteret opstaaede Eiendomstrætte — i alt Fald forelobig

og navnlig indtil det har viist sig, at en anden Fordeling

af Bestillingens Indtægter er fornoden for at erholde

sammes Gjerning udfort, i Analogi af de foranforte

Bestemmelser, at oppebære
1

Halvdelen af det alminde-

lige Administrations-Salair fra den Tid af, at han blev

dispenseret fra Bestillingen, eller fra 6. Juni f. A->

hvorom han ogsaa under D. D. var underrettet. Men

heraf folger atter, at den midlertidigen constituerede

Administrator ikkun kan tillægges den anden halve

Deel af bemeldte Salarium. Og hvis den nu i Bestil-

lingen Constituerede, som sees af Dem at være antaget

med Udsigt til at faae det hele Salair uden at Mini-

steriets Sanction dog dertil er erhvervet, ikke skulde

finde sig tilfreds med den halve Betaling, vil Admini-

strationen være paa lovlig Maade at udbyde paa de

anforte Vilkaar, og hvis da imod Forventning ingen

habil Mand maatte melde sig, forventer Ministeriet sig

herom underrettet, for at der, overeensstemmende med

Slutningsbestemmelsen i Plakat 14. Septbr. 1830, kan

blive taget Beslutning om, hvorledes der i saa Tilfælde

vilde være at forholde.

Forsaavidt Administrator Olsen endelig har an-

draget paa, at de mellem ham og fornævnte Kloster-

ombud opstaaede Controverser maatte blive afgjorte

under et Sogsraaal, og tilendebragt i en 6aa kort Tid

som muligt, da maa Ministeriet vel overlade til Hr. Amt-
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banden selv at vælge den Fremgangsmaade, som i be- 1856.

meldte Henseende maa ansees mest hensigtsmæssig 22~ ApriT
efter Sagernes Beskaffenhed, men forventer iovrigt, at

Hr. Amtmanden vil paasee, deels at Godskassen ikke

uden Nodvendighed paatbres Udgifter ved Anlæggelse

af flere saadanne Sogsmaal, der kunne have været for-

enede under Eet, deels at den Sag, eller de Sager,

s°m anlægges, blive fremmede med tilborlig Hurtighed.

Justitsministeriet den 22. April 1856.

%

Justitsministeriets Skrivelse tiJ Administrator 22 April.

Runolf M. Olsen, ang. hans Administrationsion

under en midlertidig Dispensation fra Bestillingen

Khavn den 22. April 1856. ~ Isl, Copiebog isse,

Nr. 229. — Jslandsk: Ttøindi um stj6rnarmålefni Islands

I> 131.

Med Erklæring fra Amtmanden over Islands Nord-
og Ost-Amt er hertil indkommet et den 7. Januar

^ A. dateret Andragende, hvori De har anholdt om:

*) at De som blot dispenseret midlertidig fra Admini-

strations-Bestillingen, maatte, indtil den imellem Dem
°g Thingore Klosters Ombud verserende Eiendoms-

t^tte er afgjort ved Domstolene, erholde udbetalt i

alt Fald det halve Administrations-Salair, overens-

stemmende med de for deslige Tilfælde gjeldende Be-

stemmelser, navnligen Plak. 23. April 1813 og 14.

SePtbr. 1830, cfr. Canc. Skrivelse 26. Mai 1835 og

Rentek. Skriv. 21. Septbr 1805, og — 2) at det maa
Mive foranlediget, at de mellem Dem og Ombudet op-

nåede forskjellige Controverser blive afgjorte under
eet Sogsmaal og tilendebragte i saa kort Tid, som nod-
yendig udfordres til Sagens lovlige Oplysning og Fremme.

I Anledning heraf meldes Dem herved til fornoden

Efterretning

:

«d 1) at Ministeriet efter Omstændighederne og
1 Analogi af de foranforte Bestemmelser tillader, at De
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1856. i alt Fald forelobig og navnlig indtil det har viist sig, at en

22 ^April
an^en Fordeling af Bestillingens Indtægter er fornoden

for at erholde sa mines Gjerning udfort, maa oppebære

Halvdelen af det almindelige Administrations-Salair fra

den Tid af, at De blev dispenseret fra Deres Bestilling

som Administrator, eller fra 6. Juni f. A., hvorom Amt-

manden under D. D. er underrettet; og

ad 2) at det vel har maattet overlades til Amt-

manden, at vælge den Fremgangsmaade i Henseende til

Sagernes Anlæg, som han anseer for den hensigtsmæs-

sigste efter disses Beskaffenhed, men at man derhos

har anmodet ham om at paasee, deels at Godskassen

ikke uden Nodvendighed paafores Udgifter ved An-

læggelse af flere saadanne Sogsmaal, der kunne have

været forenede under Eet, deels at den Sag, eller de

Sager, som anlægges, blive fremmede med tilborlig

Hurtighed. — Justitsministeriet den 22. April 1856.

23. April. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Oster -Amt, angaaende

Indsendelse af aarlige Beretninger om Handelen.

Khavn den 23. April 1856. — isi. Copiebog 1856,

Ni\ 234. Islandsk: røindi ura stj<5ruarmålefni Islands

I, 132.

Hr. Amtmanden har i Anledning af en fra Syssel-

manden i Nordermule Syssel indkommen Foresporgsel

om, hvorvidt de befalede aarlige Beretninger angaaende

Handelen fremdeles bor bibeholdes efter Emanationen

af Loven af 15. April 1854 om Skibsfart og Handel

paa Island, i behagelig Skrivelse af 2. Februar d. A.

yttret den Formening, at de nævnte Indberetninger,

uanseet bemeldte nye Lovs Bestemmelser om Indsend-

else af Varefortegnelser og Toldsedler, dog maae an-

tages > at være af Interesse saavel i statistisk Henseende

som af andre Grunde, hvorhos De dog har begjært Mi-

nisteriets nærmere Ordre i saa Henseende meddeelt.
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f
Foranlediget heraf andlader jeg ikke tjenstl. at

melde til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende, at- Ministeriet ganske til-

træder den af Dem yttrede Anskuelse om, at oven-

nævnte aarlige Indberetninger for Fremtiden bor bi-

beholdes. — Justitsministeriet den 23. April 1856 l
.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Vester-Amtet i Island, ang. Oversendelse af nogle

danske Forfatningslovbud. Khavn den 25. April

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 239.

Hoslagt undlader man ikke tjenstl. at tilstille Hr.

Amtmanden et Antal Exemplarer af den under 29.

August f. A. stadfæstede Grundlovsbestemmelse om

Indskrænkning af Grundloven af 5. Juni 1849, ledsaget

af den under 2. Oktobr. s. A. udkomne Kundgjorelse

om samme, samt af den under s. D. udkomne For-

fatningslov for det danske Monarchies Fællesanliggender.

— Justitsministeriet den 25. April 1856 2
.

Islandske Departements Skrivelse til Syssel-

manden i Nordermula Syssel, ang. Oversendelse

af Maai Og Vægt. Khavn den 25. April 1856.

— Isl, Copieb. 1856,. Nr. 241.

Ifolge Hr. Sysselmandens Begjæring i Skrivelse af

16. Oktbr. f. A. tilstilles Dem herved en justeret Jern-

Alen og en 4 Lpds. Bismer med Messinglod, indpak-

kede i en Pakke, mrk. Island, for at forblive som

i Inventarium ved Nordermule Sysselmands - Embede,

') under samme Datum er en Skrivelse af samme Indhold

afgaaet fra Justitsministeriet til Amtmanden over Vester-

Amtet, hvormed et Antal Blanketter oversendes, til For-

deling mellem Sysselmændene. Copieb. sst. Nr. 285.

a
) under s. D. er ligelydende Skrivelse afgaaet til Amtmanden

i Nord- og Qstei-Amtet, Copieb. sst, Nr. 240,
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1856. hvorhos man tjenstl. skulde anmode Dem om, behage-

2~
April

ligen at ville foranstalte den ved Embedet beroende

gamle Bismer og Jern-Alen bortsolgte ved offentlig

Auktion. — Det islandske Departements Expeditions-

Contoir den 25. April 1856.

25. April, Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Kapital- og Rentebetalinger,

Statsgj ælden vedkommende. Khavn den 25. April

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 246. Finantsmin. (Andræ

)

Skriv, i Original Isl. Journ. 6, Nr. 152.

Finantsministeriet har under 29. i f. M. tilskrevet

Justitsministeriet saaledes:

«I Lighed med de Bestemmelser, som ifolge Fi-

nansministeriets Skrivelse af 25. August f. A. og Ju-

stitsministeriets Skrivelse af 11. Februar d. A. ere

fastsatte, at skulle gjelde med Hensyn til de Stats

-

gjældsvæsenet vedkommende Betalinger paa Færoerne,

er det anseet rigtigst, at det ogsaa for Islands Ved-

kommende gjSres til Regel, at Landfogdens Regnskab

over Kapital- og Rentebetalinger, Statsgjælden ved-

kommende, afsluttes hvert Aar 31. Marts, hvorefter

det snarest muligt bliver hertil at oversende.

Udbetalingerne i 11. Juni Termin 1856 ville i

Overeensstemmelse hermed være at optage i et Regn-

skab, som omfatter Tidsrummet fra det sidste i 1855

aflagte Regnskabs Afslutning indtil den 31. Marts 1857-

Opsigelsestiden for Umyndiges og offentlige Stiftel-

sers Midler i Island har hidtil været V« Aar for Kapi-

taler over 100 Rd., og V4 Aar for Kapitaler paa 100

Rd. og derunder. Da der nu ikke længer modtage*

Kapitaler under 100 Rd. til Forrentning af Jordebogs-

kassen, findes der ingen Grund til at indromme den kortere

Opsigelsestid af lU Aar for de Capitaler, som netop

udgjore 100 Rd., og som herefter indbetales; og der

bliver saaledes for alle fremtidige Indbetalinger at fast-
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sætte 1
2 Aars Opsigelse til en 11. Juni Termin, hvor- 1856.

ved dog Intet forandres i den Stiftamtmanden tillagte 25
r
April.

Bemyndigelse til undtagelsesvis at bevilge Udbetaling

efter kortere end det i Obligationerne fastsatte Varsel.

Endskjondt Indenrigsministeriet ved Skrivelse af

30. August 1853 har underrettet Finantsministeriet om,

at den Sparekasse, der i Aaret 1850 var paatænkt op-

rettet for Island, dengang endnu ikke var traadt i Virk-

somhed, og man heller ikke senere har erfaret Noget

herom, ansees det dog ikke overflodigt at bemærke, at

Finantsministeriet, efter den Ordning, der senere har

fundet Sted af Sparekasse-Midlers Modtagelse i Al-

mindelighed i Statskassen, nu ikke vilde kunne mod-

tage den islandske Sparekasses Midler paa andre Vil-

kaar, end dem, der i Finansministeriets ovennævnte

Skrivelse til Justitsministeriet af 25. August f. A. under

Nr> 2 til 5 ere fastsatte for de fremtidige Indbetalinger

fra Færoernes Sparekasse, ligesom og den sammesteds

under Nr. 6 til 9 beskrevne Omgangsmaade maatte

mutatis mutandis komme til Anvendelse paa Island *•

\) De her nævnte Punkter, som ifttige Finansministeriets

paaberaabte Skrivelse til Justitsministeriet, dat. 25. August

1855, skulde komme til Anvendelse paa FærOerne i Hen-

seende til Penge, der skulde indsættes i Statskassen som

rentebærende, vare foigende (de samme Punkter ere optagne

i Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over Fær-

øerne 11. Febr. 1856, see FærSesk Copiebog 1855-57):

. . . u2. For de modtagne Kapitaler meddeler Land-

fogden Qvittering in triplo, som benævnes Prima, Secunda

og Tertia. Af disse udleveres Tertia til Indbetaleren,

hvorimod Prima og Secunda tilligemed Amtmandens Au-

torisation til Kapitalens Modtagelse ved forskjellig Skibs-

leilighed indsendes til det islandske Departement, for derefter

at tilstilles Departementet for Statsgjælden, som besørger

indbetalingen noteret hos Statsbogholderiet og de fornodne

Obligationer udfærdigede. Disse tilstilles herfra (fra, Fi-

nantsministeriet) det islandske Departement, for at over-

XVI. B. 30

c
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1856. Om Forestaaende anmodes Justitsministeriet tjenstl.

26. April, at ville behageligen tilkjendegive de vedkommende Au-

toriteter i Island det Fornodne til Efterretning og Iagt-

tagelse«.

sendes Amtmanden til Udlevering til rette Vedkommende

Ved hver Obligations Udlevering maa den Indbetaleren

meddelte Tertia-Qvittering extraderes, som derpaa besørges

hertil indsendt gjennem det islandske Departement. Da

Renten begynder fra Indbetalingsdagen, maa det ved Obli-

gationernes Udlevering paasees, at de Renter, som allerede

ere betalte mod Afskrivning paa Tertia-Qvitteringerne,

ogsaa blive afskrevne paa Obligationerne.

3. De indbetalte Kapitaler forrentes med S pro Cento

aarlig. Renten udbetales engang om Aaret, nemlig til

U. Juni, og beregnes første Gang fra Indbetalingsdagen.

Renteberegningen, hvori de efter hver Obligation forfaldende

og for tidligere Terminer uberigtigede Renter særskilt an-

føres, affattes før hver 11. Juni Termin af Landfogden,

og fremlægges af ham for Amtmanden, som forsyner den

med en Attest om Rigtigheden og autoriserer Landfogden

til Belobets Udbetaling. Ved Udbetalingen har Land-

fogden at afskrive Renten paa Obligationen, eller, hvis

en saadan endnu ikke er meddeelt, paa Tertia-Qvitteringen,

og tillige at modtage særskilt Qvittering af Vedkommende

for den udbetalte Rente, om hvilken Landfogden paa

Qvitteringen attesterer, at den er afskreven paa Obliga- .

tionen eller Tertia-Qvitteringen.

4. Naar Regnskabet afsluttes, som særskilt indsendes

til det islandske Departement, bliver Renteberegningen

tilligemed de modtagne Qvitteringer at vedlægge som Bilag.

Den maa da udvise de efter hver Obligation udbetalte

eller resterende Renter. Regnskabet afsluttes hvert Aars

31. Marts.

5. Naar en indbetalt Sum forlanges tilbage, skal

Amtmanden være autoriseret til at antage Opsigelsen med

Va Aars Varsel, dog kun til en 11, Juni Termin, og der-

efter til den paagjeldende Termin at udfærdige Udgifts-

ordre til Landfogden paa Belbbet. Tilbagebetalingen af

en opsagt Kapital skeer imod vedkommende Bestyrers

Qvittering paa og Extradition af Obligationen.

For at det senere ved Revisionen kan blive paaseet.
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Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamt- 1856.

manden, i Forbindelse med Indenrigsministeriets Skrivelse 25. April

at Udbetalingen er skeet til rette Vedkommende, maatte

de i Skrivelser af 20. Oktobr. 1849 og 19. Marts 1850 1

fra Departementet for Statsgjælden til det islandske De-

partement ommeldte Foranstaltninger med Hensyn til

Umyndiges Midler og offentlige Stiftelsers Midler i Island

ogsaa gives Anvendelse paa Færderne, saaledes som de

derværende Forhold tilstede det.

De indfriede Obligationer tilligemed Amtmandens Ud-

giftsordrer følge Landfogdens Regnskab som Bilag. Det

er en Selvfølge, at de indfriede Obligationer udelades i

næste Renteberegning"

(Særlige Bestemmelser med Hensyn til Færøernes

Sparekasse § 1- 5 udelades her).

tt6. Indbetalingerne af den færtfeske Sparekasses Ka-

pitaler til Landfogden kunne skee til enhver Tid, men

kun i runde Summer af eet eller flere fulde Hundrede

Rigsdaler, uden forudgaaende speciel Indtægtsordre. For

hvert indbetalt BelBb udsteder Landfogden Prima-, Se-

cunda- og Tertia-Qvittering, hvoraf Prima og Secunda at*

Landfogden afleveres til Amtmanden, men Tertia udleveres

til Sparekassens Bestyrelse, for at tjene som Beviis for

Indbetalingen, hvorfor ingen Obligation udfærdiges. Prima-

Qvitteringen indsendes af Amtmanden til det islandske

Departement til videre Aflevering til Departementet for

Statsgjælden, hvorimod Secunda opbevares hos Amtmanden

indtil Kapitalens Tilbagebetaling.

7. Finantsministeriet maatte udbede sig underrettet

om, fra hvilken Tid Renterne af de nu i Statskassen inde-

staaende Kapitaler skulle overgaae til Forrentning paa

Færderne. Af de Kapitaler, som herefter indbetales til

Landfogden, beregnes Renterne fra Indbetalingsdagen.

Med Renternes Anviisning og Udbetaling til hvert Aars

U. Juni forholdes ligesom med Umyndiges og offentlige

Stiftelsers Midler.

8. Opsigelser indleveres til Amtmanden, som, naar

de deri anførte Tertia-Qvitteringer findes stemmende med
de hos ham beroende Secunda-Qvitteringer, eller, hvad

) see her i Samlingen Indenrigsmin. Skriv. 24. Juli 1850.
XIV. 491-494.

30*
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1856. af 19. April f. A. 1
, idet man tillige i Gjenpart lader

^T
-^^" medfolge de af Finantsministeren paaberaabte Skrivelser,

respektive af 25. August f. A. og 11. Februar d. A.,

og bemærkes derhos, at Landfogden under Dags Dato

er meddeelt den fornodne Underretning herom, ligesom

ogsaa Amtmændene i Vester-Amtet, samt i Nord- og

Oster-Amtet, forsaavidt dem vedkommer. — Justits-

ministeriet den 25. April 1856 2
.

37. Aprii. Kongelig Resolution angaaende Eftergivelse af

Procent-Afgift af Præsten Olaf Hjaltesteds Legat

til Understøttelse af Landbruget. Christiansborg

Slot den 27. April 1856. — Isl. Depart Porestill, og

Resol. Protok. 1856, Nr. 19. — I Forestilling fra Justitsmini-

steriet (SimonyJ 8. April bemærkes, at Executores testamenti

i Boet efter afdbde Præst Olaf Einarsson Hjaltested til Saurbæ

i Borgarfjords Syssel havde scigt om Eftergivelse af 4 9
/o Af-

giften af 1600 Rd. af Boets Beholdning, hvorom den Afdtfde

ved et af Kongen under 12. Mai 1849 confirmeret Testament

havde bestemt, at Renten deraf fra Fardag 1869 skulde an-

vendes til Præmier for de fiftnder af Saurbæ Sogn, der maatte

vise fortrinlig Duelighed i Forbedring af deres paaboende

Jorder. .

Indenrigsministeriet havde paa Forespørgsel erklæret, at

uda der paa Island i h8i Grad foles Trang til Opmuntring til

de nu indestaaende Kapitaler angaaei , med vedlagte For-

tegnelse, meddeler Landfogden til Forfaldstiden Ordre til

Udbetalingen.

9. Over de Omsætninger, som finde Sted ved Spare-

kassen, aflægger Landfogden et særskilt detailleret Regn-

skab, som afsluttes hvert Aars 31 . Marts, og hvori optages

de efter hver Tertia-Qvittering forfaldne og udbetalte eller

resterende Renter. Dette Regnskab, bilagt med de ind-

friede Tertia-Qvitteringer svarende til de hos Amtmanden

opbevarede Secunda-Qvitteringer, indsendes til det islandske

Departement". Fær. & Grbnl. Journ. 2, Nr. 1016.

l

J see ovenfor S. 118-115.

*) Skrivelser til Landfogden og Amtmændene i Isl. Copieb.

sst. Nr. 247- 249.
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et forbedret Jordbrug", maa det antages, at der er tilstrække- 1856.
Hg Anledning til at bevirke Legatet fritaget for Udredelsen af —

*

den ved For. af 12. Septbr. 1792 paabudne 4 % Afgift, og 27 APri1 '

da ligeledes selve Forordningen i dens § 2 b undtager Midler

°g Formue, der gives til offentlig Brug, fra bemeldte Afgift,

saa indstilles;

«at indbemeldte Legat allern. maa fritages for

Erlæggelsen af den ved Forordning af 12. Septbr.

1792 paabudne 4 °/o Afgift«.

[Kongelig Resolution |

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. April 1856 J
.

Udenrigsministeriets Bekj endtgj oreise angaaende 28. April-

Ophævelse af de for Krigstilfælde bekendtgjorte

Forholdsregler for Handlende og Sofarende. Khavn

<ien 28. April 1856. — Denne BekjendtgjBrelse, der

e »" udfærdiget af Scheele som Udenrigsminister, er sand-

synligviis sendt til Island, men anfSres ikke som publiceret,

%esaa lidt som den er oversat og udgiven paa Islandsk. —
Original-Aftryk nos Schultz, 2 Bi. i 4to

. Depart. Tid. 1856,

S. 494. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

to. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 639-640.

Bekjkndtgjorelsk, hvorved de i Udenrigsministeriets

Bekjendtgjorelse af 20. April 1854 indeholdte Bestem-

melser om Anvendelsen af Forordn, af 4. Mai 1803

m- m. ophæves.

Under 24. d. M. har det behaget Hs. M. Kongen

allern. at bemyndige undertegnede Ministerium til at

ophæve de i Ministeriets Bekjendtgjorelse af 20. April

1854 indeholdte Bestemmelser angaaende Anvendelsen

af Forordn, af 4. Mai 1803, om hvorledes de Handlende

Resolutionens Indhold er meddeelt Stiftamtmanden over

Island med Justitsministeriets Skrivelse 2. Mai 1856. fol.

Copieb. 1856, Nr. 268

I
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1856. og Sofarende sig have at forholde i Tilfælde af Krig

. ~V. ' mellem fremmede Somagter ni. m.
28. Apnl. °

Ovenstaaende bekjendtgjores herved alle Vedkom-

mende til Efterretning og Iagttagelse. — Udenrigs-

ministeriet den 28. April 1856.

28. April. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. en særegen

Communal-Indretning for Akureyri. Khavn den

28. April 1856. - Isl. Copieb: 1856, Nr. 262. Is-

landsk: Tifcindi um stjtfrnarmålefni Islands 1, 132-133.

Hr. Amtmanden har med behagelig Skrivelse af

17. Januar d. A. hertil indsendt et af Sysselmand

Briems Erklæring ledsaget Andragende fra Beboerne

af Akureyri eller Ofjord Handelsted, angaaende en

særlig Ordning af Byens communale Anliggender, og

dennes Adskillelse fra Hrafnagils Rep, hvorunder den

hidtil har hort.

Ved i Gjenpart at lade bemeldte Andragende

hoslagt folge tilbage, undlader jeg ikke tjenstl. at

melde til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse, at Ministeriet, da ingen Plan foreligger, ikke

seer sig istand til for Tiden at udtale nogen bestemt

Mening om Iværksætteligheden af den omhandlede For-

anstaltning, men at Samme iovrigt ikke vil være util-

boieligt til at fremme Sagen videre, naar der indkom-

mer et nærmere motiveret Forslag til dens Ordning,

hvilket man saaledes maa overlade til Hr. Amtmanden

at tilveiebringe paa den mest hensigtsmæssige Maade.

— Justitsministeriet den 28. April 1856.

28. April. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Word- og Oster-Amt. ang. Betaling

til Synsmændene ved Udvisning af en Nybygger-
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plads. Khavn den 28. April 1856. — isi.Copiebgg 1856.

,856
>
Nr ** 28. April

Hr. Amtmanden har i behagelig Skrivelse af 2.

Februar d. A., hvormed De hertil har indsendt et til

Dem indkommet Andragende fra Sysselmanden i Norder-

mule Syssel, Thorstein Johnsen, om Gebyr og Reisegodt-

gjorelse til de til Udviisning af Land for Nybygger-

stedet Hårekstabir udmeldte 4 Synsmænd, bemærket, at

efter For. 15. April 1776 § 8 cfr. For. 20. Marts 1815 § 6

skal Enhver af . Synsmændene nyde for Forretningen og

Reisen til Stedet 40 Sk. om Dagen, og at der, da 2 Dage

efterVeilængden maa antages at være medgaaede til Reisen,

kun vil tilkomme Enhver af dem 40 Sk., eller dem til-

sammen 1 Rd. 64 Sk., hvorhos De, med Hensyn til

den af. Stævningsmand M. Pétursson forlangte Godt-

gjorelse for hans Reise i Anledning af Stævningens

Forkyndelse, har yttret, at Forordn. 15. April 1776

ingen Betaling hjemler for denne Forretning.

Idet Ministeriet maa tiltræde den af Dem yttrede

Anskuelse om Sagen i det Hele, har man, under For- t

udsætning af, at Synsmændenes Reise til Stedet kun

har medtaget een Dag, hvilket dog ikke klart fremgaaer

af Deres forommeldte Skrivelse, under D. D., overens-

stemmende med Deres foranforte Yttringer, foranlediget,

at der af Islands Jordebogskasse vil blive oftnævnté

Synsmænd udbetalt et Belob af 40 Sk. til hver, eller

»alt 1 Rd. 64 Sk. — Justitsministeriet den 28. April

1856, .
- • mm^M^ w-^/v::;:,. ;^%&én ?

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 28. April

over Island, ang. Indberetninger om Udstedelse

af Myndigheds-Bevillinger. Khavn den 28. April.

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 267.

I behagelig Skrivelse af 13. Januar f. A. har Hr,

Stiftamtmanden hertil indberettet, at De i Anledning
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1856. af Opsigelsen af nogle hidtil iblandt Umyndiges Midler

28. April, til Forrentning i den kongl. Kasse indestaaende Kapi-
- *~ 1

taler, til Belob tilsammen 392 Rd., tilhorende Thordis

Arnadatter af Hallfreoarstafrir inden Nordermule Syssel,

har beordret tilbageholdt et Belob af 162 Rd. 78 Sk.,

paa Grund af at fornævnte Thordis Arnadatter i Aaret

1838 har erholdt Bevilling til at være myndig under

Curator, hvorhos De dog, med Hensyn til den Ukyn-

dighed, der paa Island har fundet Sted med Hensyn til

Reglerne for Kapitalers Forrenteise og Renters Ud-

betaling, samt med Hensyn til, at i foreliggende Til-

fælde Renterne af forommeldte Kapital formentlig

udgjore oftnævnte Eierindes væsentligste Indtægt, har

indstillet, om det ikke maatte tillades hende at oppe-

bære Renterne i al den Tid, Kapitalerne have inde-

staaet i Kongens Kasse, eller at hun i alt Fald fri-

tages for Tilbagebetaling af de for meget udbetalte

Renter fra 11. Juni 1838 og 1843 til 11. Juni 1849.

Efter at der dernæst under 25. Oktbr. f. A. gjen-

nem Nord- og Oster-Amtet hertil var blevet indsendt

et Andragende fra fornævnte Thordis Arnadatters Cu-

rator, Bjorn Skulason, om, at det fulde Rentebelbb al

de fornævnte Kapitaler maatte blive udbetalt til 11. Juni

1852, har man om Sagen corresponderet med Finans-

ministeriet, som derefter i Skrivelse af 29. i f. M. har

tilbagemeldt. at der efter de oplyste Omstændigheder

ikke fra Sammes Side haves Noget imod, at Thordis

Arnadatter nyder Renterne af det ovennævnte Kapitals-

Belob, 392 Rd., for hele den Tid, hvori Kapitalerne

have indestaaet i Statskassen, uagtet hun har haft

Myndighedsbevilling siden 1838, hvorhos bemeldte Mi-

nisterium dog, med Hensyn til, at i det ommeldte Til-

. fælde ikke blot Kapitaler ere forblevne indestaaende i

Statskassen til Forrentning i længere Tid end de burde,

men at der endog er modtaget en Kapital, stor 42 Rd.,

efter Qvittering af 12. Juni 1843, altsaa 5 Aar efter at

Eierinden var bleven myndig med Curator, har henstillet,
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°m der ikke fra Justitsministeriet maatte kunne foies 1856*

en Foranstaltning i Island, hvorved saadanne Uregel- ^p^^f
niæssigheder for Fremtiden kunde undgaaes.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamt*

manden til behagelig Efterretning og videre fornoden

Foranstaltning, med Tilfoiende, at de', i Anledning af

Finansministeriets nysanforte Henstilling er paalagt

Amtmændene i Nord- og Oster- samt i Vester-Amtet,

hvergang en Myndighedsbevilling af dem udstedes, sam-

tidig dermed at meddele Hr. Stiftamtmanden Under-

retning desangaaende. — Justitsministeriet den 28. April

1856 1
.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 28. April

over Islands iNord- og Oster-Amt, ang. Forrent-

ning af Kapitaler i Jordebogskassen. Khavn den

28. ApriJ 1856. — Isi Copieb. 1856, Nr. 262 fbisT

Med Hensyn til, at det i Finantsministeriets Be-

kjendtgjorelse af 12. April f. A., som er meddeeltHr.

Amtmanden ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 19.

s
« M., er udtalt, at ifolge Loven af 28. Marts f. A,,

den svævende Statsgjæld, skulde Umyndiges og

offentlige Stiftelsers Midler herefter ikkun modtages i

islands Jordebogskasse med 3 P/o aarlig Rente, istedet-

at de tidligere havde været forrentede med 3 !
/a°/o,

har Hr. Amtmanden, ved hertil at indsende et An-

tagende, hvori Sysselmanden i Hunavatns Syssel har

anholdt om at maatte udlaane Umyndiges Kapitaler til

Private med samme Rente, der nu er at erholde ved

kapitalens Indbetaling i Jordebogskassen, i behagelig

Skrivelse af 9. Januar d. A. blandt Andet yttret, at

ikke ret har været istand til at indsee, hvorledes

) under s. D. ere Skrivelser af det i SJutningen antydede

Indhold afgaaede fra Justitsministeriet til Amtmændene.
Copieb. sst. Nr. 258. 259.
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1856, den for Danmark emanerede almindelige Lov af 28.

28. April. ' Marts f. A. har kunnet ophæve og forandre de i §§ 5,

7 og 12 af Forordn. 18. Febr. 1847, angaaende Be-

styrelsen af Umyndiges Midler i Island, indeholdte Be-

stemmelser, hvorefter Kapitaler, der udgjore 25 Rd.,

skulde indbetales i Islands Jordebogskasse, mod at for-

rentes med 3 1 o o, naar de ikke mod lovmæssig Sik-

kerhed kunne udlaanes til Private, idet det efter Deres

Mening synes at folge af Anordn. 28- Mai 1831, sam-

menholdt med Forordn, af 8. Marts 1843 samt Forordn.

21. Decbr. 1831, dens Intimation, at forstnævnte Lov,

for at gjelde paa Island, maatte, efter at være forelagt

Althinget, publiceres i det islandske Sprog paa sæd-

vanlig Maade, hvilket imidlertid ikke er skeet.

I Forbindelse hermed har De derhos med Skrivelse

af 2. Febr. d. A. hertil indsendt et Andragende, hvori

Sysselmanden i Nordermule Syssel foresporger:

1) hvorledes der fremdeles skal forholdes med

Umyndiges Kapitaler af mindre Belob end 100 Rd>

der efter Forordn. 18. Febr. 1847 §§ 5 og 7 skulde

sættes paa Rente, saasnart de udgjore 25 Rd., °&

navnlig om de skulde overlades Værgerne til Forvaring?

idet Sysselmanden har bemærket, at det neppe vil være

tænkeligt at faae dem gjorte frugtbringende inden Sys-

' selet, samt

2) om Stiftamtet har været berettiget til at nægte

Modtagelsen af en Fljotsdals Reps Fattigkasse til-

horende Kapital af 48 Rd., der var afsendt inden Sys-

selmanden havde erholdt Vished om Finansministeriets

Foranstaltning til Forrenteise i Jordebogskassen, hvor-

hos Sysselmanden har andraget paa, at den ommeldte

Kapital maa blive modtaget i Jordebogskassen til For-

renteise med 3Va %.

Ministeriet skal i denne Anledning ikke undlade,

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

for Vedkommende, tjenstl. at meddele, at ligesom de

Love, der, som Loven af 28. Marts f. AM angaae saa-
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danne Institutioner, som Island har tilfælles med hele 1856.

Monarchiet, ellermed Kongeriget Danmark, hvilket gjelder 28. April,

om Islands Jordebogskasse, der kun er at ansee som en Af-

deling af den almindelige Finantskasse, efter Sagens Natur

og den hidtil fulgte Praxis, maaevære ligefrem anvendelige

paa Island, uden at nogen særlig Udvidelse gjores for-

noden, hvilket ogsaa er erkjendt af Althinget i dets i

f. A. afgivne Betænkning om, hvorvidt de i Aarene 1853

°g 1854 udkomne almindelige Love for Danmark egne

sig til at udvides til Island, saaledes er det saa langt

fra, at Forordn. 8. Marts 1843 § 1 kan anfores som

et Argument imod denne Anskuelses Rigtighed, at det

netop ved samme er bestemt, at Althinget skal have

en raadgivende Medvirkning kun med Hensyn til de

Island udelukkende vedkommende Love og Foran-

staltninger, ligesom det ogsaa er klart, at den Omstæn-

dighed, at det i Forordn. 18. Februar 1847 § 12 er

udtalt, at der af de Kapitaler, som indsættes i Jorde-

bogskassen, ikkun vil blive svaret 3*/2 °o, ingenlunde

indeholder noget for Statskassen bindende Tilsagn om,

at der for Fremtiden stedse vil blive svaret en saadan

Rente. Da saaledes Loven af 28. Marts f. A. efter

det Foranforte ligefrem maa være en bindende Regel

dem, hvem Bestyrelsen af den islandske Jordebogs-

kasse er overdraget, skjonner Ministeriet ikke rettere,

end at Stiftamtmanden har været fuldkommen beret-

toget til at nægte Modtagelsen af den ovennævnte Fljots-

dals Reps Fattigkasse tilhorende Kapital til Forrenteise

a* Jordebogskassen, efter at han havde modtaget Com-
^nnication af Finansministeriets foranforte Bekjendt-

Siorelse af 12. April f. A.

Hvad dernæst angaaer de fremsatte Sporgsmaal
*n> hvorledes der skal forholdes med de Umyndige til-

horende Kapitaler, naar disse ikke med den i Forordn.

18- Februar 1847 fastsatte Rente kunne udlaanes tU
pnvate imod lovbestemt Sikkerhed, da er det efter dét

foranforte en Selvfolge, at saadanne Kapitaler, for-
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1856. saavidt de overstige 100 JR,d., ville være at indsætte i

28^April
J°r(iebogskassen til Forrentning med 3 °/o aarlig. Med

Hensyn til Kapitaler derimod, som udgjore undsr 100

Rd., men over 25 Rd., vil der fra Ministeriets Side

Intet haves at erindre imod, at samme gjores frugt-

bringende, enten ved Indkjob af rentebærende offentlige

Effekter, eller ved Udlaan til Private imod anordnet

Sikkerhed, om end ikke den i Forordn, af 18. Febr.

1847 befalede Rente kan erholdes, hvorhos det er en

Selvfolge, at forsaavidt de omhandlede Midler aldeles

ikke kunne gjores frugtbringende, i hvilken Henseende

Ministeriet forventer, at vedkommende Overformyndere

ville gjore sig al mulig Flid, ville samme være at over-

levere Værgerne i Forvaring. Skulde Hr. Amtmanden

imidlertid formene, at yderligere Foranstaltninger til

Modifikationer i Forordn. 18. Februar 1847 ville være

nodvendige, for bedre at sikkre de Umyndige en pas-

sende Rente af deres Kapitaler, tor man forvente at

modtage Deres nærmere Forslag i saa Henseende, for

at det kan blive taget under Overveielse, hvorvidt Sagen

maatte egne sig til at forelægges Althin get. — Justits-

ministeriet den 28. April 1856.

*8. April. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Forrentningen af Umyndiges og

offentlige Stiftelsers Midler. Khavn den 28. April

1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 263 (bis).

Med Hensyn til Finantsministeriets Bekjendtgjorelse

af 12. April f. A., som er raeddeelt Hr. Stiftamtmanden

ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 19. s. M., om,

at Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler ifolge Loven

af 28. Marts f. A., angaaende den svævende Statsgjæld,

for Fremtiden modtages i Islands Jordebogskasse ikkun

til 3 o aarlig Rente, istedetfor at de tidligere vare

forrentede med 3Vg°o aarlig, er der fra et Par Syssel-

mænd i Nord- og Ost-Amtet i Island indkommen deel«
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Foresporgsel, blandt Andet om, hvorledes der for Frem- 1856.

tiden skal forholdes med Umyndiges Kapitaler af mindre

Belob end 100 Rd., der efter For. 18. Febr. 1847 § 5
og 7 skulle udsættes paa Rente, saasnart de overstige 25

Rd., navnlig om de skulle overlades Værgerne til For-

varing, naar de ikke paa anden Maade kunne gjores

frugtbringende, deels Andragende om, at maatte udlaane

Umyndiges Kapitaler til Private mod samme Rente,

der nu er at erholde ved Kapitalens Indbetaling i Jorde-

bogskassen.

Ministeriet har i denne Anledning under D. D.

tilskrevet Amtmanden over Islands Nord- og Ost-Amt

saaledes, som vedlagte Gjenpart nærmere udviser.

Idet jeg ikke har villet undlade at meddele Hr.

Stiftamtmanden Underretning herom, skulde jeg, for-

saavidt der maatte findes at være Trang til yderligere

Modifikationer i Forordn. 18. Februar 1847 i den her-

omhandlede Retning, tjenstl. udbede mig Deres nær-

mere Forslag i saa Henseende behageligen meddeelt,

for at det derefter kan blive taget under Overveielse,

om Sagen vil være at forelægge Althinget. - Justits-

ministeriet den 28. April 1856 \

Justitsministeriets Circulaire til samtlige Amt- *9
-
April

mænd i Kongeriget, samt paa Island og Fær-

oerne, ang. Jordemødres Oplærelse. Khavn den

29. April 1856. — Sendt til Island med det islandske

Departements Circulaire til Stiftamtmanden og Amtmændene

af 30. April 1856, som imidlertid ikke findes i Isl. Copiebog,

men er optaget i Ttøindi um stj6rnarmål. Islands I, 183*. —
Depart. Tid. 1856, S. 658—660 (med Motiver). — Islandsk:

Tioindi um stj6rnarmål. Islands I, 133 Anm.

under s. D. er en ligelydende Skrivelse afgaaet fra Justits-

ministeriet til Amtmanden over Vester-Amtet. — Isl. Co-

pieb. 1856, Nr. 264.

Departementets Circulaire anfores der saaledes:

„Bréf hinnar islenzku stjornardeildar til stiptamt-
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1856. Da Justitsministeriet har bragt i Erfaring, at det

29^ApriT undertiden er Tilfældet, at de Erklæringer, der fra ved-

kommende Stifts og Landphysici indkomme til Direc-

tionen for den kgl. Fodsels- og Pleiestiftelse angaaende

Trangen til Oplærelsen af Jordemodre, ikke er over-

eensstemmende med de fra Amtmændene modtagne Ind-

beretninger, hvilket maa antages at hidrore fra, at

vedkommende Physikus forbliver ubekjendt med Amtets

Indstillinger, skulde man tjenstl. anmode Hr. (Tit.) om,

i Sager angaaende Elevers Optagelse i Jordemoder-

skolen, at træde i Forbindelse med vedkommende Phy-

sikus, saaledes, at idetmindste denne gjennem Amtet

erholder Kundskab om enhver i hans Physikat fore-

kommende Tilgang til og Afgang fra Jordemoderskolen.

— Justitsministeriet den 29. April 1856.

i. Mai. Kongelig Resolution angaaende Combination

af Kaldatørnes, Gaulverjabæ og Villingaholt Sogne

i Arnæs Syssel til to , Præstekalde. Frederiks-

borg den 1, Mai 1856. — hh Depart. Forestill, og

Resol. Protok. 1856, Nr. 20. — 1 Forestilling 28. April fore-

drager Ministeren for Kirke- og Underviisningsvæsenet (Hall),

at man en tidlang har forhandlet om, hvorledes Præstekaldene

i Island skulde kunne forbedres, og at man derved var kom-

men til det Resultat, at dette bedst kunde opnaaes derved,

at Præstekaldene combineres, hvor de lokale Forhold ikke

ere til Hinder derfor. Paa den i 1853 afholdte Synodus i

Reykjavik blev en Comité nedsat angaaende denne Sag, og

' denne Comité udarbeidede et Schema til en specificeret An-

givelse af Præstekaldenes Indtægter og Udgifter, hvilket til-

mannsins og amtmannanna å Islandi, um kennslu kvenna

i yfirsetufræbi.

Samkvæmt skipun stjdrnarherra démsmålanna lætur

stjoVnardeildin ekki hja lfta, til [>6knanlegrar vitundar og

til nauosynlegrar eptirbreytni, ab senda herra stiptamt-

manninum (amtmanninum) eptirrit af umburoarbréfi ddms-

målastj6rnarinnar til allra amtmanna i Danmtfrku, dag-

settu 29. {>. m."

1
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stilledes Provsterne til Udfyldning ra. v.
J — Efter at de saa- 1856.

ledes samlede schematiske Angivelser vare indkomne, blev i. Mai.
der paa Synodus 1855 nedsat en Commission, bestaaende af

tre geistlige og to verdslige Medlemmer, for at gjennem-

gaae de indkomne Specifikationer og give Betænkninger over

samme. Allerede 1853 var indkommet et Forslag fra Provsten

i Arnæs Syssel om Combination af Gaulverjabæ og flere Sogne,

°g da der nu var indtraadt Vacance i Gaulverjabæ og Vil-

lingaholt Præstekalde, medens Kaldaoarnes, som næppe giver

100 Rd. i Indtægt om Aaret, havde staaet ubesat paa tredie

Aar, uden at være stJgt af Nogen, samt da den af Synodus

nedsatte Commission havde udtalt sig overeensstemmende med
Provstens Forslag, ligesom ogsaa Stiftsøvrigheden tiltraadte

det i det Hele, med den Bemærkning, at uagtet Hroarsholt

Menighed herefter fik Gudstjeneste kun hver sjette, istedenfor

hver anden Helligdag, kunde dette ikke være afgjtirende, hvor

saa mange Grunde iOvrigt talte for Forandringen. Efter Over-

slag vilde Indtægterne efter den nye Fordeling blive:

for Stokkseyri og Kaldaoarnes 466 Rd. 35 Sk.

for Gaulverjabæ og Villingaholt 381 — 15 -

for Hraungeroi og Hr6arsholt 442 — 91 -

Ministeriet indstiller derfor:

at der af de hidtilværende tre Kald: Kaldaoarnes,

Gaulverjabær og Villingaholt herefter maa oprettes

tvende Kald, nemlig:

A. Stokkseyri med Kaldaoarnes til Annex og

1. at der til dette Kald henlægges de paa med-

følgende Oversigt 9 opforte Indtægter og Jordegods,

deriblandt Gaarden Villingaholt, efter at den forst ved-

borligen er synet, og Aabod paa samme bestemt, dog

saaledes, at der af den udredes til Præsten i Gaul-

verjabær et aarligt Salair af 40 Pd. Smor.

see StiftsOvr. Gire, 7. Decbr. 1853 med Schema.
r
) Denne Oversigt er trykt i Tftindi um stj6rnarmål. Islands

I, 134—136 Anm., jevnf. Skyrslur um landshagi å Is-

landi II, 593; Presta tal og pr6fasta å l'slandi (Kh. 1869.

8*°) S. 50 Anm. Specificationen af 1853 er itfvrigt for-

andret ved den med Bekjendtg. 8. Juli 1870 følgende

Specifikation af 1868, der ifdlge kgl. Resol. 6. Juli 1870

er gjeldende fra 1. Oktbr. s. A., og hvorefter Indtægterne

bestemmes til respektive: 813. 28 j 569. 58 og 606. 50.

N
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1856. 2. at Præsten til Stokkseyri overtager Ansvaret

l. Mai. af Villingaholts Kirke.
~~v~"*-~~

3. at det maa blive ham paalagt, at tage Bopæl

enten paa selve Handelsstedet Orebak eller i dets

umiddelbare Nærhed.

4. at der forrettes Gudstjeneste tvende Hellig-

dage efter hinanden paa Stokkseyri, og paa Kaldaoarnes

hver tredie Helligdag.

5. at Enkepensionen af dette Kald, der i Hen-

hold til allerh. Reskript af 5. Juni 1750 vil komme til

at hore til de saakaldte middelmaadige Kald, ifolge samme

Reskripts § 2 maa allern. bestemmes til Vis af sammes

visse Indtægter, samt den til fattige Præste-Enker

aarlig svarende Contribution til 54 Sk., og endelig til

Pastores emeritos, i Analogi af Forordn, af 14. Febr.

1705, 1 Rd. 48 Sk. aarlig.

B. Gaulverjabær med Annexet Villingaholt, og

1. at der til dette Kald maae henlægges de paa

medfolgende Oversigt 1 opforte Indtægter.

2. at der holdes Gudstjeneste den ene Helligdag

paa Gaulverjabær og den anden paa Villingaholt.

3. at der af dette Kald herefter aarlig betales

til fattige Præste-Enker 54 Sk., og til Pastores emeritos

1 Rd.

C. at Hroarsholt Sogn maa som Annex henlægges

til Hraungeroi og Laugardælum Præstekald, saaledes:

1. at der i Lobet af sex Helligdage forrettes

Gudstjeneste tre Gange i Hovedkirken Hraungeroi, to

Gange i Annexkirken Laugardælum, og een Gang i

Annexkirken Hroarsholt.

2. at Præsten til Hraunger&i oppebærer alle de

Præsten tilkommende Indtægter af Hroarsholt Sogn,

samt Salair af Kirken sammesteds.

3. at Enkepensionen af dette Kald bestemmes til

Vis af sammes visse Indtægter, samt at der af samme

Om denne Oversigt gjelder hvad der er anfbrt i fore-

gaaonde Anmærkning.
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herefter aarlig svares til fattige Præste-Enker 54 Sk., 1856.

og til Pastores eineritos 1 Rd. 48 Sk.
1. Mai.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingerne bifaldes. — Frederiksborg den 1.

Mai 1856 K

Islandske Departements Circulaire til Stift- 2 Mai -

amtmanden og Amtmændene i Island, angaaende

Uddeling af et Skrift om Islands statsretlige

Stilling. Khavn den 2. Mai 1856.— isi. Copieb.

1856, Nr. 273-75. Jevnf. J>j6o61f. VIII, 122.

Af en af Justitsministeriet foranstaltet islandsk

Oversættelse af det af Conferentsraad J. E. Larsen

udgivne Skrift om Islands hidtilværende statsretlige

Stilling, undlader man ikke hoslagt at tilstille Hr. (Tit.)

20 Exemplarer til Fordeling blandt Embedsmændene

og Andre i (N. N.) Amtet, paa den Maade, som De

maatte ansee for mest hensigtsmæssig. — Det islandske

Departements Expeditions-Contoir den 2. Mai 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden s. Mai.

over Island, ang. hvorvidt Landsoverrettens Med-

lemmer kunne constitueres som Underdommere.

Khavn den 3. Mai 1856.— isi. Copieb. 1856, Nr.276.

Islandsk: Tioindi um stj6rnarmålefni Islands I, 140—141

(med Datum 28. Mai).

Efter at have modtaget Hr. Stiftamtmandens i

behagelig Skrivelse af 26. Febr. d. A. meddelte Er-

•

') ved Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet til Stiftsøvrigheden over Island 6. Mai 1856 er

denne kgl. Resolution meddeelt. Isi. Copieb. 1856, Nr.

278 ; Islandsk i Tftindi um stjdrnarmålefni Islands I,

133—136.

XVh B. 31
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1856. klæring over det dermed tilbagefulgte Andragende, hvori

^\7^^ Justitiarius i den islandske Landsoverret, senere af-
o i JV1 El

.

dode Conferentsraad Sveinbjornsson, har begjærtMini-

steriets Resolution for, at Landsoverrettens Assessorer

ikke for Fremtiden maae constitueres i Underdommer-

Funktioner, i alt Fald ikke uden foregaaende Aftale

med Rettens Justitiarius og med hans forud indhentede

Samtykke, undlader jeg ikke tjenstl. at meddele Dem
til behagelig Efterretning, at ligesom Ministeriet ikke

finder Grund til at foretage Noget i Anledning af de i

fornævnte Andragende specielt udhævede Tilfælde, da

Forskrifterne i Canc. Skriv, af 27. Febr. 1838, efter

hvad De har oplyst, ikke skjonnes derved at være blevne

tilsidesatte, saaledes vil det for Fremtiden have sit For-

blivende ved bemeldte Cancelli-Resolution, ifolge hvilken

de omhandlede Constitutioner ikkun kunne meddeles,

naar det er aldeles nodvendigt, og Justitiarius i slige

Tilfælde stedse bliver at underrette om den skete Con-

stitution. — Justitsministeriet den 3. Mai 1856.

?. Mai. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. en ansflgt Ægte-

skabsbevilling efter begaaet Hoer. Khavn den

7. Mai 1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 280.

Med behagelig Skrivelse af 26. Februar d. A. har

D. Hoiærv. tilstillet Ministeriet til Afgjorelse et til Dem
fra Provsten i Skagafjords Syssel inden Islands Nord-

Amt indkommet Andragende, hvori denne, næst at ind-

berette, at et af Bonden Gudmundur Magnusson af

Sydra-Vallholt paatænkt Ægteskab med Pigen Steinunn

Oddsdatter indtil videre er stillet i Bero, paa Grund

af, at den bemeldte Bonde under 3. Mai 1851 med-

delte Bevilling til at indlade sig i Ægteskab ikke ud-

trykkelig lyder paa, at han maa gifte sig med forbemeldte

Pige, med hvem han i sin Tid, da han levede separeret
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fra Bord og Seng med sin nu fraskilte Hustru, har 1856.

forseet sig i Hoer, har forespurgt, hvorvidt det maatte
"^""jyføp

være tilladt at ægtevie ovennævnte Personer.

Foranlediget heraf skulde jeg, næst at bemærke,

at den i sin Tid af fornævnte Gudmundur Magnusson

indgivne Ansogning, i Henhold til hvilken den fornævnte

Bevilling til Indgaaelse af et nyt Ægteskab blev med-

deelt, ingen Anledning gav til at antage, at han vilde

ægte den fornævnte Steinunn Oddsdatter, med hvem han

tidligere havde gjort sig horskyldig, til behagelig Efter-

retning og videre Bekjen dtgj oreise for Vedkommende
tjenstl. melde, at det paatænkte Ægteskab ikke kan

fuldbyrdes, med mindre en ny speciel Bevilling dertil

maatte erhverves. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 7. Mai 1856.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse Mai.

til Biskoppen over fsland, ang. Tilladelse for en

Præst at ægte en Pige uagtet begaaet Leiermaal.

Khavn den 7. Mai 1856. — hi Copieb. 1856, tir.m.

I Anledning af det med Deres Hoiærværdigheds

behagelige Skrivelse af 24. Febr. d. A. hertil indkomne

Andragende fra Præsten til Hvannore og Bæs Præste-

kald, Johann Tomasson, om Tilladelse til, uden at hans

geistlige Værdighed derved krænkes, at maatte ægte

Pigen ArnbjOrg Johannesdatter Lynge, uagtet hun for

to Aar siden har gjort sig skyldig i simpelt Leiermaal,

undlader jeg ikke tjenstl. at melde til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende,

at Ministeriet efter Omstændighederne bevilger det An-

sogte. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 7. Mai 1856.
i

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 7. Mai.

til Biskoppen over Island, ang. Lon til Provsten

31*
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1856. i flefjords Syssel for Visitats paa Grimsey. Khavn

7. Mai. den 7. Mai 1856. — hl. Copieb. 1856. Nr. 282.

I Anledning af det med Deres Hbiærværdigheds

behagelige Skrivelse af 26. Febr. d. A. hertil indkomne

Andragende fra Provsten i Oefjords Syssel Gudmundur

Johnsen, om en Godtgjorelse af 20 Rd. for de til hans

Visitationsreise til Grimso i Aarene 1853 og 1855

medgaaede Omkostninger, undlader jeg ikke tjenstl. at

meddele til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende, at Ministeriet efter Om-

stændighederne har bevilget det Ansogte, uden at dog

herved noget Tilsagn gives om lignende Godtgjorelser

for Fremtiden, hvorhos tilfoies, at Landfogden under

D. D. herfra er beordret til at udbetale fornævnte Be-

lob af Islands Jordebogskasse. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 7. Mai 1856.

i?. Mai. Justitsministeriets Bekjendtgj oreise angaaende

deserterede Sflfolk fra venezuelanske Skibe. Khavn

den 17. Mai 1856 1
. Denne BekjendtgjBrelse (Si-

mony) er ikke oversat eller udgiven paa Islandsk. — Original-

Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4". Depart. Tid. 1856, S. 606,

jfr. S. 494-495. Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 668.

Bekjrndtgjorelse angaaende Anholdelsen og Ud-

leveringen af Sofolk, der ere deserterede fra venezue-

lanske Skibe.

Regjeringen i Venezuela har ifolge et af den kgl-

danske Generalconsul i Caracas til Samme rettet For-

slag, under Betingelse af Gjensidighed, truffet den Be-

stemmelse, at de derværende lokale Ovrigheder skulle

å
) ifolge Overeenskomst med Venezuela, grundet paa Traktat

mellem Venezuela og Frankrig 25. Marts 1843 5
jevnf

kongl. Resol. 2. August (Canc. Circ. 28. August) VT&l

Justitsmin. Bekjendtg. 21. Oktbr. 1853.
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yde Danmarks Consular-Embedsmænd enhver Under-

støttelse til Paagribelse af Sofolk, der desertere fra

danske Skibe i venezuelanske Havne, for at de der-

efter kunne blive udleverede eller indsatte i Arrest,

indtil" der tindes en Leilighed til deres Hjemsendelse,

dog at de, hvis saadan Leilighed ikke inden 3 Maaneder,

at regne fra Arrestationens Dato, maatte tilbyde sig,

skulle sættes i Frihed, uden igjen at kunne arresteres

for den samme Sag.

Som Folge heraf og i Medfor af den allerh. Re-

solution af 2. August 1779 (bekjendtgjort ved Canc.

Circ. af 28. s. M.) ville ligeledes overalt i Kongeriget

saavelsom i de danske Bilande Politiovrighederne paa

Forlangende have at yde deres Bistand til, at Sofolk,

som ere deserterede fra venezuelanske Skibe, kunne

blive paagrebne og strax udleverede eller indsatte i

Arrest, dog at Arresten ikke maa udstrækkes til en

længere Tid end 3 Maaneder.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning og

Iagttagelse for alle Vedkommende. — Justitsministeriet

den 17. Mai 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 17. Mai.

°ver Island, angaaende en af Prinds Napoleon fra

Frankrig paatænkt Reise i Island. Khavn den

17. Mai 1856. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 310.

Ifolge modtagen Indberetning fra den kgl. Gesandt

* Paris, agter Hans keiserlige Hoihed Prinds Napoleon
i Begyndelsen af næstkommende Maaned at foretage

en Soreise til de nordiske Farvande, og ved denne Lei-

lighed at besoge Island, hvor han venter at indtræffe

henimod Midten af samme Maaned, og har Gesandten
1 ^n Anledning henstillet, om det ikke maatte være

hensigtsmæssigst, at Autoriteterne paa Island ifor-

Veien bleve underrettede om Prindsens forestaaende

Besog paa bemeldte Oe, for at de kunne blive satte i
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1856. Stand til at træffe de til hans Modtagelse nodvendige

^TTfT^ Foranstaltninger, navnlig ved at holde et tilstrækkeligt

Antal Lodser samt Befordringsmidler til en paatænkt

Udflugt til Geyser m. v. i Beredskab.

Da Regjeringen ganske har maattet tiltræde Ge-

sandtens ovenangivne Forslag, skulde jeg, næst at be-

mærke, at den franske Keiser har stillet Dampskibene

la Reine Hortense og le Casco til Prinds Napoleons

Disposition, og at Reisen derfor efter al Sandsynlighed

vil blive foretaget ombord paa disse Skibe, samt at

Prindsen onsker at reise i strængeste Incognito under

Navn af Grev Meudon, og har frabedet sig alle Hon-

neurs som keiserlig Prinds, i Henhold til en fra Uden-

rigsministeriet til mig rettet Anmodning, grundet paa

en bemeldte Ministerium i saa Henseende meddeelt

allerh. Bemyndigelse, tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden

anmodet om at ville træffe alle de Foranstaltninger,

som De maatte ansee hensigtsmæssige og passende til

Prindsens Modtagelse, og til at gjore ham Opholdet

paa Island saa behageligt som muligt, i hvilken Hen-

seende jeg ikke undlader at tilfoie, at Prindsen for den

danske Gesandt har udtalt Onske om, under sit Op-

hold paa Island at have Adgang til de vigtigste natur-

historiske, topographiske, statistiske og geographiske

Værker over Island, og at man derfor forventer, at

hvad der af saadanne Værker haves, navnligen ved Stifts-

bibliotheket i Reykjavik, vil blive stillet til Prindsens

Afbenyttelse. — Justitsministeriet den 17. Mai 1856 •

19. Mai Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende Qvarantaine - Indretninger

) under s. D. ere Skrivelser af samme Indhold afgaaede til

Amtmændene i Vester-Amtet og i Nord- og Oster-Amtet.

Isl. Copieb. 1856, Nr. 311-312. Ligeledes er Underret-

ning afgaaet til Udenrigsministeriet, sst. Nr. 313.
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i Reykjavik. Kbavn den 19. Mai 1856. — 1856.

Isl. Gopieb. 1856, Nr. 317. ^^Mat
Under 15. Februar d. A. har Hr. Stiftamtmanden

hertil indsendt deels den i Indenrigsministeriets Skri-

velse af 6. Juli f. A. begjærte Betænkning fra Com-

munalbestyrelsen i Reykjavik over et af Cancelliraad

Byfoged Finsen indgivet Forslag angaaende Opforeisen

af en Qyarantainebro samt et Qvarantaine-Contoir ved

Havnen i Reykjavik, deels en af Byfogden i den An-

ledning afgiven Erklæring.

Ligesom imidlertid Communalbestyrelsen har er-

klæret, at Byen ikke vilde være istand til at bestride

Udgifterne ved de ommeldte Arbeiders Udforelse, saa-

ledes maa Ministeriet, selv under Forudsætning af, at

de nævnte Udgifter eller en Deel af samme, i Medhold

af allerh. Resolution af 6. Juni 1851, maatte egne sig

til at afholdes af Amtsrepartitionsfonden, finde Be-

tænkelighed ved for Tiden at gaae ind paa den om-

handlede Foranstaltnings Iværksættelse, navnligen med

Hensyn til hvad der af Hr. Stiftamtmanden er bemærket

om, at de i Reykjavik forhaandenværende Anstalter til

Ordning af Qvarantainevæsenet formentligen ville være

tilstrækkelige, navnligen medens Freqventsen af frem-

mede Skibe ikke er storre end den hidtil har været,

og da der desuden er Udsigt til, at der om ikke lang

Tid vil blive anlagt en Havnebro ved Byen, hvorhos

man endelig endnu ganske savner paalidelige Oplys-

ninger om Storreisen af de Udgifter, som ved det paa-

tænkte Forehavende ville foraarsages, idet samme i det

af Stiftamtet indsendte Overslag ere anslaaede til et

Belob af 215 Rd. 76 SL, medens derimod Byfogden

vedblivende formener, at dertil ville udfordres c. 600 Rd.

Justitsministeriet den 19. Mai 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 19. Mai.

over Island, angaaende Instrumenter ved Land-
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1856. physici Embede, Khavn den 19. Mai 1856. —
"J^^T lsl. Copieb. 1856, Nr. 318.

Ved med behagelig Skrivelse af 2. Februar d. A.

hertil at indsende en Gjenpart af de ved Landphysi-

katets Aflevering fra afg. Justitsraad Thorstensens

Dodsbo til Landphysikus Dr. med. & chir. Hjaltelin

forefundne Instrumenter og Dokumenter, har Hr. Stift-

amtmanden bemærket, at Conferentsraad Sveinbjornsson,

<der som Laugværge for Enkefru Thorstensen har af-

leveret bemeldte Gjenstande, har anfort, at han paa

Boets Vegne ei kunde gjore Rede for folgende paa

Landphysici tidligere Liste over Landphysikatets In-

strumenter .opforte Gjenstande, nemlig: 1 Gaasefod,

1 Nedstoder, 2 Operationsknive, 1 Injectionssproite og

1 Lommeforbindtoi, hvilke han derfor formoder ere af

den Afdode kasserede som ubrugbare, hvorhos De har

henstillet, at der maatte frafaldes Ansvar for det saa-

ledes Manglende.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke herved tjenstl.

at melde til behagelig Efterretning og Bekjendtgj oreise

for Vedkommende, at Ministeriet efter Omstændighederne

tillader, at Ansvaret for bemeldte Gjenstande maa bort-

falde. — Justitsministeriet den 19. Mai 1856.

19. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Foranstalt-

ninger i Anledning af en Faarepest. Khavn den

19. Mai 1856. — lsl. Copiebog 1856, Nr. 319. - Is-

land sk: Tiftindi um stj6marmålefni Islands I, 136—138.

I den af Hr. Amtmanden under 7. Februar d. A.

hertil indgivne Beretning om Nord- og Ost -Amtets

almindelige Tilstand i Tidsrummet fra 26. Oktbr. f. A-

til 7. Febr. d. A. har De blandt Andet bemærket, at

Faarepesten har i Vinter paa de Steder, hvor den tid-

ligere ikke havde yttret sig i nogen foruroligende Grad,
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viist sig langt mere odelæggende end forhen, navnlig i 1856.

Skagafjords Syssel, hvor den paa enkelte Gaarde har 19. Mai.

dræbt over 100 Stkr. Faar, og tildeels ogsaa paa en-

kelte Steder i Oefjords Syssel, uden at man endnu har

kunnet opfinde noget sikkert Forebyggelsesmiddel mod
dette Onde.

Ministeriet har i den Anledning troet at burde

gjore Hr. Amtmanden bekjendt med, at der allerede i

Aaret 1854 blev af Regjeringen overdraget nuværende

Landphysikus i Island, Dr. med. Hjaltelin, som den-

gang opholdt sig i Arnæs Syssel, at undersoge den

omhandlede Faaresyge, der paa den Tid netop gras-

serede stærkt i bemeldte og det tilgrændsende Rangar-

valla Syssel, samt at forsoge de Midler, som han maatte

ansee mest hensigtsmæssige til dens Helbredelse og

Forebyggelse, og at man derefter fra Dr. Hjaltelin har

modtaget Indberetninger om Udfaldet af de af ham i

A-arene 1854 og 1855 i saa Henseende gjorte Forsdg,

hvorefter det maa antages, at de af ham anvendte

Midler, navnlig Glaubersalt til indvendig Brug og Hen-

sættelse af Chlorkalk til Udrensning af Faarestaldene,

have haft et meget heldigt Resultat, ligesom Anvendel-
6en af disse Midler har faaet betydelig Udbredelse i

Sonder-Amtet, og vundet Tiltro hos mange af Ind-
bvggerne.

Regjeringen har derfor ogsaa fundet sig foran-
^ediget til at understotte disse Bestræbelser, navnligen
Ved at sætte Dr. Hjaltelin istand til at udlevere de

^handlede Midler til Bonderne uden Betaling,

k

Da det imidlertid af den nu fra Dr. Hjaltelin ind-

°nine Beretning fremgaaer, at uagtet han igjennem de
offentlige Blade har ladet udgaae en Bekjendtgj oreise,

orved han har tilbudt at forsyne Indbyggerne ogsaa
r* Nord- og Ost-Amtet med de foranmeldte Midler

Faarepesten og Forskrifter til deres Brug, er dette

^bud dog aldeles ikke bleven benyttet, skulde jeg,

kendelsen af denne Sags Vigtighed for Landets
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1856. Indbyggere, tjenstl. have Hr. Amtmanden anmodet om,

19. Mai. gjennem vedkommende Sysselmand og Repstyrer i det

Dem betroede Amt, at opfordre dettes Indvaanere til

at henvende sig til Landphysikus Hj altelin, der har

erklæret sig villig til at yde Vedkommende Raad og

Veiledning, samt forsyne dem med de fornodne Læge-

midler, og maatte der da tillige meddeles ham de

nodvendige Oplysninger angaaende de lokale Forhold,

Sygdommens Beskaffenhed, Udbredelse m. v. Idet man

tor gjore Regning paa, at Hr. Amtmanden vil skjenke

denne vigtige Sag Deres Opmærksomhed og Under-

stottelse, imodeseer Ministeriet i sin Tid nærmere Under-

retning om, hvad der i denne Henseende er foretaget,

saavelsom om Udfaldet deraf. —
- Justitsministeriet den

19. Mai 1856 l

'J under s. D. er til Amtmanden i Vester-Amtet udgaaeten

Skrivelse fra Justitsministeriet af samme Indhold, foran-

lediget ved Amtmandens Beretning om Amtets alminde-

lige Tilstand i Tidsrummet fra 1. Septbr. til 31. Decbr.

1855, hvori det hedder, at „Faarepesten vel har viist sig

paa mange Steder i de fleste Sysseler i Vester-Amtet, men

dog ikke i nogen hbi eller foruroligende Grad". — «Der-

imod har Sysselmanden i Myra og Hnappadals Syssel i

en under samme Datum om bemeldte Syssels almindelige-

Tilstand hertil direkte indsendt Beretning . . . yttret, at

Faarepesten har i samme Tidsrum, især i Myra Syssel, raset

meget stærkt, og bortrevet en heel Deel Faar, fornemme-

lig i Stafholtstungerne, ligesom den constituerede Syssel-

mand i Snæfellsnæs Syssel har i Indberetningen om dette

Syssels Tilstand anført, at Faarepesten har yttret sig paa

flere Steder, og at det synes, som denne farlige og smit-

somme Sygdom udbreder sig mere og mere, uden at Bøn-

derne skjænke den nogen videre Opmærksomhed". Isl.

Copieb. sst. Nr. 320. — Ved Justitsministeriets Skrivelse

af s. D. til Stiftamtmanden tilstilles denne Gjenparter af

begge Skrivelser til Amtmændene, og forsaavidt Dr. Hjalte-

lin tillige i sin Beretning uhar udtalt Onske om, at Re-

gjeringcn fremdeles, ligesom i de to sidstforlBbne Aar,

vilde stille en Sum til hans Disposition, til gratis Ud-



JUSTITSMIN. S&R1V. ANG. VaABENOVELSKR. 491

Justitsministeriets Skrivelse til Krigsministeriet, 1856.

angaaende Udlevering af Vaaben til Afbenyttelse "hTmIT

paa Vestmannoerne. Khavn den 19. Mai 1856.
— hl. Copieb. 1856, Nr. 322.

I Anledning af Krigsministeriets behagelige Skrivelse

af 7. Mai 1856, hvori meddeles, at efter den sædvan-

lig fulgte Regel blive alle aabne Byer og Landdistrikter

ikkun tildelte Vaaben osv. fra de militaire Beholdninger

imod Betaling, samt at de væsentligste af de af under-

tegnede Ministerium til en paatænkt Væbning paa Vest-

mannoerne ved Island onskede Gjenstande, nemlig

Geværer, Patrontasker osv., ville kunne erholdes i

tjenstdygtig Stand for en Priis af 6 Rd. hvert Sæt,

skulde jeg tjenstl. have velbemeldte Ministerium an-

modet om, behageligen at ville paa nærmere Reqvisition

fra det islandske Departement foranledige 30 Sæt til

ommeldte Priis udleverede for Justitsministeriets Reg-

ning, hvorefter Belobet herfra skal blive Krigsministeriet

anviist til Udbetaling af Finantshovedkassen her i Staden.

— Justitsministeriet den 19. Mai 1856.

Fundats for Islands Stiftsbibliothek, ttcykja- 20. Mai.

Vlk 20. Mai 1856. — Forfattet af Bibliothekets da-

deling af de af ham til Sygdommens Forebyggelse an-

vendte Lægemidler", udbedes Stiftamtmandens Underret-

ning meddeelt, Jorn, uhvormeget der i det sidst forløbne

Aar er forbrugt af den i bemeldte Oiemed til hans Raadig-

hed stillede Sum af 200 Rd., og hvorledes det er anvendt,

tilligemed (hans) Forslag om, hvor stor en Sum der kan

antages at ville behøves i samme Anledning for nærværende

Aar. Og idet Ministeriet ibvrigt erkjender den Iver og

Interesse, som Dr. Hjaltelin vedbliver at udvise for denne

vigtige Sag, forventer man fremdeles fra ham at modtage

aarlige Beretninger om Resultaterne af hans fortsatte Be-

stræbelser, hvilke dog ønskes for Eftertiden indsendte

gjennem Amtet, for at dette kan ledsage samme med de

Bemærkninger, hvortil det maatte finde Anledning", hl.

Copieb. sst. Nr. 321.
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1856. værende Direkteurer og kongelig confirmeret den 10. Juli 1856,

—— hvortil henvises.
20. Mai.

20. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende Fødselsstiftelsen paa Vest-

mannflerne. Khavn den 20. Mai 1856. — isi. co-

pieb. 1866, Nr. 324. — Islandsk: Ti'oindi um stjrirnarmål.

Islands I, 138—140.

I Anledning af den Dem herfra under 17. Decbr.

f. A. til Betænkning tilstillede Indstilling fra det kgl.

Sundheds- Collegium, samt den dermed fulgte Extrakt-

Afskrift af Distriktslæge Davidsens Medicinalberetning

for 1854, betræffende, at den paa Vestmannoerne

værende, i senere Tid ikke afbenyttede Fødselsstiftelse,

atter maatte sættes i Virksomhed, samt, efter Distrikts-

' lægens Forslag, erholde en saadan Udvidelse, at ogsaa

andre Patienter end Barselkoner kunne optages i Stiftel-

sen, har Hr. Stiftamtmanden, næst at fremsende en af

Landphysikus Dr. med. Hjaltelin i den Anledning ind-

hentet Betænkning, i behagelig Skrivelse af 16. Febr.

sidsti. meddeelt Deres Yttringer over Sagen, der i det

Væsentlige gaae ud paa, at Fødselsstiftelsen bor for-

anstaltes gjenoprettet overeensstemmende med dens op-

rindelige Oiemed, og navnligen saaledes, at sammes

Afbenyttelse bor være frivillig og uden Betaling, idet

de derved foranledigede Udgifter efter Deres Formening

bor direkte paalægges samtlige Oens Beboere, hvorhos

De har tiltraadt den af Landphysikus yttrede Anskuelse

om, at der ikke er tilstrækkelig Anledning til for Tiden

at gaae ind paa den af forommeldte Distriktslæge Da-

vidsen foreslaaede Udvidelse af Stiftelsen. Det erHr.

Stiftamtmanden bekjendt, hvilke Opoffrelser der fra det

Offentliges Side ere. gjorte til at forebygge den farlige

Bornesygdom Ginklofi paa Vestmannoe, ligesom ogsaa

de heldige Resultater, som de af Dr. Schleisner fore-

tagne Forsog frembragte. Efter hans Afreise fra Island
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Mev Sagen af Ministeriet ved Skrivelser til Stiftamtet 1856.

af 12. Mai 1849 og 22. Juni 1850 ordnet ganske overeens- 20. Mai.

stemmende med den af ham lagte Plan, efter at Re-

gjeringen derhos havde ydet den væsentligste Under-

støttelse til Opforeisen af det fornodne Lokale for

Stiftelsen, og blev det, navnligen ved den sidstnævnte

Skrivelse, tilkjendegivet, at Udgifterne til Stiftelsens

fremtidige Drift og Vedligeholdelse, samt til Medika-

menternes Anskaffelse m. v., ville kunne afholdes deels

ved Hjælp af Fattigkassens Midler, deels ved at

paalægge de Bemidlede selv at betale Opholdet paa

Stiftelsen for deres Koner og Born, og deels ved Re-

partition paa Oens Indvaanere, forsaavidt dette maatte

blive nodvendigt. Ved disse Foranstaltninger, og ved

i Aaret 1853 at bevirke en Læges Ansættelse paa Vest-

niannoerne, hvem Tilsynet med Stiftelsen blev betroet,

var der formentligen fra Ministeriets Side gjort hvad

der behovedes, for at det Oiemed, hvori Stiftelsen var

oprettet, kunde blive realiseret paa en tilfredsstillende

Maade, og hvad der videre var nodvendigt til selve

Planens Udforelse maatte selvfolgelig overlades til

Autoriteterne paa Island. Ministeriet maa imidlertid

beklage, at disse ikke synes at have skjænket denne

vigtige Sag den Opmærksomhed og Understøttelse, som
den fortjener, idet der ikke i de to sidste Aar, og

navnligen ikke siden den nuværende Distriktslæges An-

sættelse, hertil er indkommen nogen Beretning om

Stiftelsens Virksomhed, hvorimod man forst nu af den

forommeldte Medicinalberetning til Sundheds-Collegiet

erfarer, at samme er aldeles standset, uden at det sees,

at der fra de islandske Autoriteters Side er foretaget

Noget til Forebyggelse af Stiftelsens beklagelige Til-

bagegang.

For at der nu i denne Henseende i Fremtiden kan

virkes med storre Kraft, anseer Ministeriet det for ret-

test, at Sysselmanden og Præsten (eller og muligen

snarere den nuværende Capelian Brynj61fur J6nsson)

paa Vestmannoe beordres til, i Forening med den der-



494 Justitsmin. Skriv. ang. Fødselsstiftelse.

1856. værende Distriktslæge, at indtræde i Bestyrelsen for den

20. Mai. omhandlede Stiftelse, og maatte det derefter paalægges

denne Bestyrelse ufortovet at træffe de fornodne For-

anstaltninger til, at Stiftelsen atter kan træde i Virk-

somhed overeensstemmende med den af Justitsraad

Schleisner i sin Tid lagte, og af Ministeriet ved den

foranforte Skrivelse af 22. Juni 1850 approberede Plan,

og forventer man, at Bestyrelsens Medlemmer ville

anvende deres Indflydelse til ved indtrængende Fore-

stillinger, men uden at gjore Brug af nogen ydre Tvang*

at formaae Indvaanerne til at benytte denne velgjorende

Indretning, hvorhos Ministeriet, for saa meget som muligt

at lette Afbenyttelsen, har i Henhold til Distriktslægens

derom gjorte Bemærkning og Hr. Stiftamtmandens Ind-

stilling bifaldet, at der indtil videre ingen Betaling

bliver at erlægge, selv af de Bemidlede, der afbenytte

Stiftelsen, hvorimod Udgifterne til dennes Drift, i Hen-

hold til Ministeriets tidtnævnte Skrivelse af 22. Juni

1850, ville være at afholde paa den Maade, at dertil

anvendes det aarlige Overskud, som Fattigkassens Ind-

tægter maatte give, og at det Manglende reparteres paa

Oens Indvaanere, efter en af Sysselmanden forfattet og

af Hr. Stiftamtmanden approberet Ligning. Endelig

maa man have Dem anmodet om, at paalægge Be-

styrelsen, gjennem Stiftamtet hertil at indsende en

aarlig af Distriktslægen affattet Beretning om Stiftelsens

Virksomhed i det forlobne Aar og de derved vundne

Resultater, samt at meddele Landphysikus en Gjen-

part deraf.

Hvad sluttelig den af Distriktslægen foreslaaede

Udvidelse af Stiftelsen angaaer, saaledes nemlig, at der

i samme maatte kunne optages andre Patienter end

Barselkvinder, da maa Ministeriet tiltræde den af Hr.

Stiftamtmanden og Landphysikus Hjaltelin udtalte For-

mening om, at der ikke er tilstrækkelig Anledning til

for Tiden at indlade sig paa bemeldte Forslag. — Ju-

stitsministeriet den 20. Mai 1856.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1856.

°ver Island, ang. Losning af islandske Sfipas. si. Mai.

Khavn den 31. Mai 1856. — isi. Qopieb, 1856, Nr.ss4.

Sysselmanden i Arnæs Syssel, Kammerraad Gud-

mundsen, har i Skrivelse 25. f. M. hertil indberettet,

at han ved Eftersynet af Papirerne for den den

12. s. M. til Orebak ankomne Skonnert <« Ceres«, til-

horende Handelshuset F. G. Johansen her af Staden,

fandt, at bemeldte Skib manglede islandsk Sopas, men
at Pas for samme ikke kunde loses hos Stiftamtmanden

eller Byfogden i Reykjavik, da Skibets Papirer forst

Meve ham tilstillede Dagen for dets Tilbagereise til

Kjobenhavn, efter at det havde indtaget fuld Ladning

af islandske Produkter i Orebak.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden Foran-

staaende, skulde jeg, næst at bemærke, at Ministeriet

efter Ansogning har tilladt Handelshuset Johansen for

denne Gang at oprette det Forsomte, ved nu at ind-

betale Pasgebyret for bemeldte Skib hertil, imod at

han for Fremtiden noiagtigen iagttager Losningen af

ålandsk Sopas, lige tjenstl. have Dem anmodet om,

behageligen at ville tilkjendegive Kammerraad Gud-
mundsen, at det havde været hans Pligt, strax ved

Skibets Ankomst at lade sig Skibspapirerne forevise,

°g ikke tilstede nogen Udlosning forend Pas var fore-

vnst eller erhvervet i Island, samt derhos indskjærpe

ham, for Fremtiden noie at holde sig de derom i Lov-

givningen foreskrevne Regler efterrettelig. — Justits-

ministeriet den 31. Mai 1856.

Kongelig Resolution angaaende Honorar for

e Haandbog i Sundhedslæren, udarbeidet for

•sland. Christiansborg den 31. Mai 1856. —
Isl

- Depart. Forestill, og Resol. Protok. 1856, Nr. 21.

I Forestilling 24. Mai bemærker Justitsministeren (Simony),
at Justitsraad Schleisner havde i et i Aaret 1853 indgivet For-

31. Mai
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1856. sl&g ^1 Reform af det islandske Medicinalvæsen fremhævet,

81. Mai. 80m en Gjenstand af allerstørste Vigtighed, Udarbeidelsen af

en kort populair Haandbog i Hygieinen, hvilken efter hans

Formening nærmest burde omhandle den offentlige Sundheds-

pleje og specielt omhandle fBlgende Punkter, nemlig:

1) En Beskrivelse af Skadeligheden ved de nuværende

islandske Boliger. — 2) En Fremstilling af den som oftest

mindre heldige islandske Tilberedelse af forskjellige Fode-

midler. — 3) Vigtigheden af Hudens Pleie, af saavel lokale

Vaskninger som Brugen af varme og kolde Bade. — 4) Flere

Mangler ved den islandske Beklædning. — 5) Skadeligheden

af overdreven Nydelse af Brændeviin. — 6) Den forkjærte Op-

amningsmethode paa Island. — 7) En populair Beskrivelse af

Epidemierne, saavel af de indenlandske, som af dem, der fra

Tid til anden indføres i Landet, samt — 8) en kort Angivelse

af Lægebehandlingen i paakommende Ulykkestilfælde og plud-

selige Sygdomstilfælde.

Da Sundheds-Collegiet fuldkommen maatte tiltræde dette

Forslag, blev Udarbeidelsen af en saadan Haandbog derpaa

af Collegiet overdraget Landphysikus Dr. Hjaltelin, hvis forste

Manuskript, affattet baade paa Islandsk og Dansk, i forrige

Aar blev tilsendt Justitsraad Schleisner, der erklærede Værket

i det Hele for meget tilfredsstillende, saavel hvad Fremstil'

lingen som hvad Planen angik, og gjorde kun nogle Bemærk-

ninger ved Enkelthederne, hvilke derpaa, tilligemed Sundheds-

Collegiets egne Bemærkninger, tilstilledes Forfatteren, Died

LiJfte om, at saafremt han maatte være villig til at foretage

de foreslaaede Forandringer og Rettelser i Manuskriptet, vilde

det andrage paa, at der af det Offentlige blev tilstaaet ham

et Honorar af 300 Rd., saaledes at han selv blev Eier af

Manuskriptet, og n«d de Fordele, som dets Udgivelse kunde

medfOre.

Den saaledes opstillede Betingelse var nu opfyldt af For-

fatteren, og Sundheds-Collegiet androg derfor paa, at ham

maatte bevilges de lovede 300 Rd., hvilke Ministeren fore-

slaaer at maatte forelObig udredes af de til Islands uforud-

seelige Udgifter bevilgede 4000 Rd., indtil det ved Finants-

aarets Udlbb viser sig, hvorvidt Medicinalfonden vil faa e

saa stort Overskud, at Belebet deraf kan udredes.

Ministeren indstiller derfor:

at Landphysikus Dr. med. Hjaltelin maa f°r

Udarbeidelsen af en populair Haandbog i
Hygieinen
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for Islænderne, og som Hjælp til Afholdelsen af 1856.

de med sammes Udgivelse forbundne Omkostninger

allern. forundes et Honorar af 300 Rd., og at Be-

lobet maa udredes paa indbemeldte Maade.

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 31. Mai

1856 K

Lov angaaende Udprægning af Smaamynt. 4
-

Juni-

Christiansborg Slot den 4. Juni 1856*. — Denne

Lov er ikke udkommen paa Islandsk og ikke publiceret paa

Island
5 den optages her i Forbindelse med de Bvrige Mynt-

love. - Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4«°. Dep. Tid.

1856, S. 375 -376. 657. Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 691.

Lov om Udprægning af sexten Skillinger i Solv

°g af Eenskillinger og Halvskillinger i Bronce.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsraadet

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

Een-Mark- eller 16-Skilling-Stykker skulle frem-

tidig udpræges til 20 Rigsdaler eller 120 Stkr. af den

fine Mark og af 8-lodigt Solv.

Istedetfor den hidtil brugelige Kobberskillemynt

udpræges for Fremtiden Eenskillinger og Halvskillinger

af Bronce, af saadan Metalsammensætning og Vægt,
8<>m nærmere af Kongen bestemmes.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 4. Juni 1856.

ved Skrivelse til Finansministeriets andet Departement

17. Juni 1856 anvises de her nævnte 300 Rd. til Udbe-
taling. Hl. Copieb. 1856, Nr. 261 (bis).

) Finantsmin. BekjendtgjBrelser 2. August og 24. Decembr.

1856.

Xfri. B. 32
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1856. Kongelig Resolution angaaende Convention

4. juni. om Handel og Skibsfart mellem Danmark og de

nordamerikanske Fristater. Christiansborg den

4. Juni 1856. -— Denne Resolution gaaer ud paa, at

Conventionen med de nordamerikanske Fristater af 26. April

1826 vedbliver at være faktisk gjeldende, uagtet den fra ameri-

kansk Side var opsagt den 14. April 1855. Algreen-Ussings

Reskriptsamling 1856, S. 180$ jevnf. Patent 16. Oktobr. 1861.

6. Juni. Convention mellem Danmark og Kongeriget

Nederlandene, angaaende Ansættelse af Gonsnlar-

Embedsmænd. Haag den 6. Juni 1856. — Be-

kendtgjort ved Patent 18. Oktobr. 1856 (jevnf. under dette

Datum). — Original-Aftryk hos Schultz i det franske ^Original )>

danske og tydske Sprog, i Forening med Patentet. 12 Sider i

4 |B
. Depart. Tid. 1856, S. 1064-1069. Algreen-Ussings Saml.

af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856,

5. 764-770.

Convention angaaende Ansættelse af Consular-

Embedsmænd i de respektive Colonier, derunder, for

Danmarks Vedkommende, indbefattet Island og Fær-

8erne. :i'BS^^^^^^i^wjk^ '> l
:

\, ---hl lf

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Maje-

stæt Kongen af Nederlandene have, for at sammen-

knytte noiere de Venskabs-Baand, som saa lykkeligefl

forene dem, og for at sikkre de to Nationers Handels-

forbindelser enhver Udvikling og den videste Beskyt-

telse, erkjendt, at et af de virksomste Midler for at

naae dette dobbelte Maal vilde være, gjensidigt at ad-

mittere Consuler i de respektive Coloniers vigtigste

Havne.

Deres Majestæter ere, i det Onske paa samme

Tid at fastsætte paa en tydelig og bestemt Maade de

Pligter, Rettigheder og Privilegier, der maatte tilkomme

deres Consuler i disse Colonier, komne overeens om

i denne Hensigt at afslutte en Convention, og have

. derfor udnævnt som deres Befuldmægtigede de Folgende

:
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Hs. M. Kongen af Danmark: Hr. Frants Preben, 1856.

Baron Bille-Brahe, Hofjægermester, Ridder af Dane- 6. Juni.

brog samt af Nordstjernen, Chargé d'affaires ved det

kgl. Nederlandske Hof, og

Hs. M. Kongen af Nederlandene: Hr. Florent

Adrien, Baron van Hall, Storkors af den Nederlandske

Loveorden, af Egekroneordenen, af den Sachsen Wei-

niarske Hvide Falk, af den Belgiske Leopolds Orden,

af den Sachsiske Ernestinske Husorden, af den keiserl.

Russiske Hvide Orn, af den Hannoverske Guelphe-

orden og af den keiserlig Osterrigske Leopolds Orden,

Hans Stats- og Udenrigsminister, samt Hr. Peter Myer,

Commandeur af den Nederlandske Loveorden, Hans

Colonialminister; hvilke, efter gj ensidigt at have foreviist

deres Fuldmagter, der ere befundne i god og behorig

Form, ere komne overeens om folgende Artikler:

Art. 1. Nederlandske Generalconsuler, Consuler og

Viceconsuler skulle antages i Danmarks oversoiske Be-

siddelsers eller Coloniers Havne (derunder indbefattet

Island og Færoerne), som ere aabne for alle Nationers

Skibe, og gjensidigt skulle danske Generalconsuler,

Consuler og Viceconsuler modtages i de nederlandske

oversoiske Besiddelsers eller Coloniers Havne, hvortil

ligeledes alle Staters Skibe have Adgang.

Art, 2. Generalconsuler, Consuler og Viceconsuler,

respektive for Danmark og for Nederlandene, skulle an-

sees som Handelsagenter til Beskyttelse for deres Lands-

mænds Sohandel i de Havne, der henhore til deres

Consulatdistrikters Omraade. De ere det Lands saavel

civile som criminelle Love undergivne, hvor de residere,

^ed de Undtagelser, som denne Convention fastsætter

t51 Fordeel for dem.

Art. 3. Generalconsulerne og Consulerne skulle,

forinden der tilstedes dem Udovelse af deres Funktioner,

°g Nydelse af de dermed forbundne Rettigheder, fore-

lægge en i behorig Form udfærdiget Bestalling for den

overordnede Regjering i. den Coloni, hvor de ere kaldte

32*
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1856. til at have Sæde. — Efter at have opnaaet Exequa-

6. Juni. turet, hvilket saa hurtigt som muligt skal contrasig-

neres eller registreres af Coloniens Gouverneur, skulle

de nævnte consulaire Agenter have Ret til Beskyttelse

og Hjælp af de lokale Autoriteter med Hensyn til den

uhindrede Udovelse af deres Funktioner. Ved Tilstaael-

sen af Exequaturet forbeholde de respektive Regjeringer

sig Ret til, under Angivelse af Grundene, at tilbage-

kalde eller at lade dette tilbagekalde af Gouverneuren

i Colonien.

Art. 4. Generalconsulerne, Consulerne og Vicecon-

sulerne skulle være berettigede til over den udvendige

Indgang til deres Boliger at anbringe et Skilt med

deres Regjerings Vaaben og Indskriften: «Consulat eller

Viceconsulat for .... .». — Det er en Selvfolge, at

dette udvortes Tegn aldrig maa kunne betragtes som

Hjemmel for Asylret eller Fritagelse for Huset og

sammes Beboere for Forfolgning ved den territoriale

Justits.

Art. 5. Det er imidlertid selvforstaaet, at Archivet

og de Dokumenter, der angaae Consulatets Anliggender,

skulle beskyttes mod enhver Undersogelse, samt at

ingen Autoritet eller Ovrighed paa nogen Maade og

under nogetsomhelst Paaskud skal kunne eftersee disse,

lægge Beslag paa dem, eller skaffe sig Kundskab

om dem.

Art. 6. Generalconsuler, Consuler og Viceconsuler

ere ikke beklædte med nogensomhelst diplomatisk Vær-

dighed. Naar et Andragende er at rette til Hs. M. Kongen

af Danmarks eller til Hs. M. Kongen af Nederlandenes

Regjering, bor dette skee igjennem vedkommende di-

plomatiske Agent, som residerer i Kjobenhavn eller i

Haag. I Mangel af en saadan Agent kan Generalcon-

sulen, Consulen eller Viceconsulen under paatrængende

Omstændigheder selv rette et Andragende til Coloniens

Gouverneur, idet han påaviser Nodvendigheden og ud-

vikler de Grunde, hvorfor Andragendet ikke har kunnet
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rettes til de underordnede Autoriteter, eller fordi tid- 1856.

ligere Andragender til disse Autoriteter ere forblevne 6. Juni.

upaaagtede. "
^

Art. 7. Generalconsulerne, Consulerne og Vicecon-

sulerne kunne uden Forskjel vælges iblandt nederlandske

dier danske Undersaatter, eller iblandt hvilkensomhelst

Stats Borgere, som boe, eller hvem det i Medfor af de

lokale Love kan tillades at tage Bolig, i den Havn,

hvor de skulle udove deres Embede.

Art. 8. Generalconsulerne og Consulerne have Ret-

tighed til med deres respektive Regjerings Tilladelse

at udnævne Viceconsuler i de i Art. 1 omhandlede

Havne. Disse Viceconsuler, hvis Udnævnelse skal være

undergiven Approbation af Coloniens Gouverneur, skulle

forsynes med et Patent, udfærdiget enten af vedkom-

mende kgl. Regjering eller af den Generalconsul eller

Consul, under hvis Autoritet de udove deres Funk-

tioner. Coloniens Gouverneur kan i ethvert Tilfælde,

naar han meddeler Distriktets Generalconsul eller Con-

sul Grunden for sin Beslutning, tilbagetage den nys .

omhandlede Approbation for Viceconsulen.

Art. 9. Passe, udleverede ellerviserede af de con-

sulaire Embedsmænd, fritage ingenlunde for Forpligtelsen

til at være forsynet med de Dokumenter, der ifolge de

lokale Love ere fornodne, for at man kan reise eller

bosætte sig i Colonierne. Der er forbeholdt Coloniens

Gouverneur Ret til at forbyde et Individ, hvem et Pas

rnaatte være meddeelt, Ophold i Colonien, eller til at

befale et saadant Individs Fjernelse.

Art. 10. Naar et Skib fra den ene af de tvende

Stater skulde strande paa Kysterne af den anden Stats

Colonier, skal Generalconsulen, Consulen eller Vicecon-

sulen, som er nærværende paa Strandings- eller Red-

ningsstedet, tage alle de nodvendige Forholdsregler,

der egne sig til at redde Skibet, Ladningen og Alt,

hvad dertil horer, saafremt vedkommende Skibsforer

maatte være fraværende, eller maatte være enig deri.
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1856. I Generalconsulens, Consulens eller Viceconsulens Fra-

6. Juni. værelse træffe de lokale Autoriteter der, hvor Skibet
^~v~^~"

er strandet, de Foranstaltninger, der ere foreskrevne i

Coloniens Love.

Art. 11. De tvende Staters Generalconsuler, Con-

suler og Viceconsuler kunne, forsaavidt Udlevering af

Deserteurer fra CofFardiskibe eller Krigsskibe er fastsat

ved Overeenskomst, forlange de lokale Autoriteters

Hjælp til Paagribning, Anholdelse og Fængsling af De-

serteurer fra Skibe under deres Lands Flag; de have

i denne Anledning at henvende sig til de paagjeldende

Embedsmænd, og skriftligt at reklamere de nævnte De-

serteurer, idet de bevise ved Skibets Registre, Monster-
fe ' ^ * ' ^ ~ • *

rullen eller ethvert andet authentisk Dokument, at de

Individer, der bleve reklamerede, henhorte til Besæt-

ningen. Naar Reklamationen er paa denne Maade be-

grundet, skulle de lokale Autoriteter være forpligtede

til at udove hele den Myndighed, som de besidde, for

at Deserteurens Paagribning kan finde Sted. De paa-

grebne Deserteurer skulle stilles til de nævnte con-

sulaire Embedsmænds Raadighed, og kunne paaReqvi-

sition af dem, der reklamere, og paa deres Bekostning*

holdes i Forvaring i de offentlige Fængsler, indtil de

kunne bringes ombord paa de Skibe, hvortil de hore,

eller paa andre Skibe af samme Nation. Blive de

imidlertid ikke sendte hjem inden 3 Maaneder fra den

Dag, da Paagribelsen skete, skulle de sættes paa fn

Fod, og kunne ikke oftere anholdes for samme Sag.

Det er iovrigt selvforstaaet, at dersom en Deserteur

findes at have begaaet nogen Forbrydelse, Brode eller

Lovovertrædelse, kan hans Udlevering opsættes, indtil

den Domstol, der har at behandle Sagen, har afsagt

Dom, og denne er bleven fuldbyrdet.

Art. 12. Naar en Borger af en af de to Stater afgaaer

ved Doden i en af den anden Stats Colonier, uden at

efterlade bekjendte Arvinger eller Testaments-Executarer,
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skulle de Autoriteter, hvem ifolge Coloniens Love Be- 1856.

styrelsen af Arven er overdragen, underrette de con- 6 « Juni.

sulaire Embedsmænd herom, for at den fornodne Med-

delelse kan blive tilstillet de Vedkommende.

Art. 13. Generalconsulerne, Consulerne og Vicecon-

sulerne have i saadan Egenskab, forsaavidt de respektive

Staters Lovgivning tilsteder det, Ret til at udnævnes

som Voldgiftsmænd i de Tvistigheder, som maatte op-

staae imellem Skibsforere og Mandskaber paa deres

Nations Skibe, og det uden Indblanding af de lokale

Autoriteter, med mindre Mandskabets eller Skibsforerens

Opforsel hår været af den Natur, at Orden og Ro i

Landet er bleven forstyrret, eller Generalconsulerne,

Consukrne eller Viceconsulerne forlange de nævnte

Ovrigheders Hjælp for at bringe deres Kjendelser til

Udforclse eller for at opretholde deres Autoritet. Imid-

lertid forstaaer det sig af sig selv, at denne særlige

Dom eller Voldgiftskendelse ikke berover de tvistende

Partør deres Ret til ved deres Tilbagekomst at appel-

lere Sagen til vedkommende Domstole i deres eget

Art. 14. Danske Generalconsuler, Cousuler og Vice-

konsuler, som ikke ere nederlandske Undersaatter, og

de simme consulaire Embedsmænd for Nederlandene,

der kke ere danske Undersaatter, hvilke paa den Tid,

de udnævnes, ikke ere bosatte Indvaanere i det Konge-
nge, hvor de ere kaldte til at residere, eller i sammes

Coloiier, og som ikke drive nogen Forretning, Nærings-
vei dier Handel foruden deres consulaire Embede, ere,

forsaividt i den anden Stats Colonier de samme Be-

gunstigelser blive tilstaaede Agenter af samme Rang,

tøtagie for Indqvartering, personlige Skatter og alle

°ffentige eller communale Byrder af personlig Natur,
udeniog at denne Fritagelse nogensinde kan udvides

tø Tddafgifter, eller andre indirekte eller reelle Af-
gifter. — De to hoie contraherende Parters i de re-

1
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1856. spektive Colonier ansatte Generalconsuler, Consuler og

6. Juni. Viceconsuler, der ikke ere indfodte eller anerkj endte

Undersaatter af det Land, af hvilket de ere blevne

ansatte, men som maatte udove nogen Næringsvei eller

Handel i Forening med deres consnlaire Funktioner,

ere forpligtede til at bære og erlægge Landets Skatter,

Paalæg og Afgifter, ligesom Undersaatterne og de ov-

rige Indvaanere. — Generalconsuler, Consuler og Vice-

consuler, som ere Undersaatter af den ene af de tvende

Stater, og som have erholdt Tilladelse til at udove

consulaire Funktioner, der ere tildelte dem af den an-

den Stats Regjering, ere forpligtede til at bære alle

Paalæg og Afgifter, af hvilken Natur de end kunne være.

Art. 15. De to Staters Generalconsuler, Consuler

og Viceconsuler skulle i de respektive Colonier være deel-

agtige i alle de ovrige Friheder, Fortrin og Prhilegier,

som i Tidens Lob maatte blive tilstaaede den mest

begunstigede Nations Agenter af samme Klasse.

Art. 16. Den nærværende Convention skal forblive

i Kraft i 5 Aar, at regne fra Udvexlingen af Raifica-

tionerne, hvilken skal foregaae inden 3 Maaneder, eller

snarere, om skee kan. — I det Tilfælde, at hverken

den ene eller den anden af de contraherende Parter

12 Maaneder for Udlflbet af det nævnte Tidsrum skulde

have tilkjendegivet sin Hensigt, at denne Conventions

Virkninger skulle ophore, forbliver den i Kraft endnu

eet Aar, at regne fra den Dag, da enten den ena eller

den anden af de contraherende Parter har opsagt den.

Dettes til Bekræftelse have de respektive Befuld-

mægtigede undertegnet nærværende Convention, og for-

synet den med deres Vaabensegl. — Haag den 6. Dag

i Juni Maaned, Aar atten hundrede og sex og halv-

tredsindstyve.

(undertegnet)

P. Bille-Brahe, van Hall. P. Myer.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

\
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1856.

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Ordningen af.^^
Lægetilsyn ved fremmede Skibes Ankomst paa

Eskefjord. Khavn den 10. Juni 1856. —
Isl. Copieb. 1856, Nr. 253 (353).

Med Hensyn til det i Indenrigsministeriets Skri-

velse af 14. Mai f. A. opkastede Sporgsmaal om, hvor-

ledes det fornodne Lægetilsyn ved fremmede Skibes

Ankomst hensigtsmæssigst maatte kunne iværksættes

paa Eskefjord, har Hr. Amtmanden under 28. Decbr.

f« A., næst at fraraade Oplærelse af en Hjælpelæge

hos vedkommende Distriktslæge i bemeldte Oiemed,

yttret, at det vel, som af Dem tidligere bemærket, har

sine Vanskeligheder at faae en nogenlunde habil Sund-

hedscommission, foruden Sysselmanden og Distrikts-

lægen, ansat paa bemeldte Sted, men at De dog an-

tager, at De vil kunne formaae Provst Hallgrim Jonsson

paaHolmum, skjondt han ikke er vel situeret, til indtil

videre at indtræde i Sundhedscommissionen, i hvilket

fald der da oieblikkelig maatte skikkes Bud til ham,

ttaar Skibe viste sig i Farvandet, navnligen naar den

paa Eskefjord bosatte Sysselmand ikke var tilstede,

°g har De tillige udtalt den Formening, at man burde

lade Sagen beroe herved for det Forste, dog at Di-

striktslægen naturligviis i alle Tilfælde burde hentes

ved Ilbud, forsaavidt de ankomne fremmede Skibe ikke

niaatte være forsynede med de befalede Sundhedspasser,

eller andre Omstændigheder maatte gjore hans Nær-

værelse paa Stedet n5dvendig; hvorhos De endelig har

„ bemærket, at saavel Godtgjorelsen til Provsten som

Omkostningerne ved Distriktslægens Afhentelse i de

angivne Tilfælde formentligen maatte udredes af Amts-

repartitionsfonden.

At Ministeriet bifalder, at der forelobigen træffes

saadanne Foranstaltninger, som af Hr. Amtmanden er

foreslaaet, indtil Forholdet kan blive nærmere ordnet,
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1856. det meddeles Dem herved tjenstl. til behagelig Efter-

retning, og imodeseer man iovrigt i sin Tid nærmere

Underretning om, hvad der i denne Henseende er fore-

taget. — Justitsministeriet den 10. Juni 1856.

13. Juni. Deklaration om Overeenskomst mellem Dan-

mark og Sverrig-Norge, angaaende Skibsfarten.

Khavn den 13. Juni 1856. — Efter at Kongen, paa

Udenrigsministeriets Forestilling, ved Resolution 8. April 1856

havde bifaldet, at der imellem Danmark og Sverrig-Norge

enten blev afsluttet en Convention eller udvexlet en Deklara-

tion angaaende den fremtidige Fart af svenske og norske Skibe

paa Island og Færberne, samt af de paa Island og Færberne

hjemmehørende Skibe paa Sverrig og Norge, og angaaende

den deraf fblgende Ophævelse af den under 2. Novembr. 1826

imellem Danmark og Sverrig-Norge afsluttede Handelstraktats

Artikel 5 (IX, 108-1 MJ. I denne Anledning blev den fal-

dende Deklaration udvexlet af Udenrigsministeren og den kgl.

Svensk-Norske Gesandt. — Depart. Tid. 1856, S. 985-988

(fransk og dansk TextJ. Algreen-Ussings Samling af Love

og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 698—

694 (den danske Text alene).

Efter at Hans Majestæt Kongen af Danmark ved

de respektive Love af 15. April 1854 og 21. Marts

1855 havde aabnet 0erne Islands og Færoernes Havne

for fremmede Magters Skibe paa de i nævnte Love

fastsatte Betingelser, ere Deres Majestæters Kongen af

Danmarks og Kongen af Sverrig - Norges Regjeringer

komne overeens om, at de svenske og norske Skibe,

som maatte gaae til eller komme fra islandske eller

færoeske Havne, skulle nyde alle de Fordele, Rettig-

heder og Privilegier, som allerede ere eller i Fremtiden

maatte blive tilstaaede de mest begunstigede Nationer,

og at paa den anden Side de islandske og færbeske

Skibe, som gaae til en svensk eller norsk Havn, der

skulle blive behandlede aldeles som danske Skibe, saa

at den 5. Artikel i Handelstraktaten imellem Danmark
og Sverrig-Norge af 2. Novbr. 1826 er fuldstændigen
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afskaffet og ophævet, forsaavidt angaaer Handelen med 1856.

Island og Færoerne. 13. Juni.

Ligeledes ere de nævnte Regjeringer blevne enige
*""-P

om, at svenske og norske Skibe, som med Ladning

soge Nodhavn i de dansk-vestindiske Coloniers Havne,

skulle, saavel for Indgaaende som for Udgaaende, være

fritagne for Erlæggelsen af de forskjellige Afgifter, for

hvilke der ifolge det i Danmark under 6. Oktbr. 1850

udfærdigede kgl. Reskript kan tilstaaes fremmede Stater

Fritagelse, samt at de danske Skibe, som maatte soge

Nodhavn i den svenske Coloni St. Barthelemy eller i

en norsk Havn, der skulle nyde samme Begunstigelse.

Da der imidlertid for Oieblikket ikke finder en

fuldkommen Gjensidighed Sted mellem den Behandling,

der indrommes norske, i de dansk-vestindiske Colonier

Nodhavn sogende, Skibe, og den, der er tilstaaet danske

til norske Havne gaaende Skibe, er man kommen over-

eens om, at en saadan Gjensidighed snarest muligt skal

vorde tilveiebragt, for at de samme Begunstigelser og

Fordele, som norske Skibe nyde i de danske Colonier,

ogsaa kunne blive danske Skibe tildeel i Norge. Indtil

Ordningen af denne fuldstændige Lighed finder Sted,

skulle danske Skibe i norske Havne behandles aldeles

som de nationale, og lige med de mest begunstigede

Nationers Skibe.

Dette til Bekræftelse have Undertegnede Hans Ma-

jestæt Kongen af Danmarks Udenrigsminister ad interim,

og Hans Majestæt Kongen af Sverrig-Norges over-

ordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister, i Kraft

af deres respektive Regjeringers vedborlige Bemyndigelse,

underskrevet og med deres Vaabensegl forsynet nær-

værende Deklaration.

Givet in duplo i Kjobenhavn den 13. Juni 1856.

(undertegnet)

v. Scheele. E. Lagerheim.

(L. S.) (L. S.)
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17. Juni.

1856. Kongelig Resolution angaaende Udrustning for

et Væbningskorps paa VestmannØerne. Jægers-

priis den 17. Juni 1856. — isi. Depart. Forestiii. og

Resol. Protok. 1856, Nr. 22. — I Forestilling 12. Juni be-

mærker Justitsministeren (Simony), at der fra Indbyggerne

paa Vestmannøe var indkommet et af Sysselmanden, Capitain

v. Kohl, anbefalet Andragende, som gik ud paa at erholde

Tilladelse til at danne en Væbning, samt ved Regjeringens

Understøttelse at blive forsynede med 70 Geværer med Til-

behør. 5.'; ,\'

,tT ^ ^'
Stiftamtmanden, hvis Betænkning havde været indhentet

om Sagen, havde yttret sig til Fordeel for samme, som en

Foranstaltning, der ikke blot vilde yde Stedets Politi-Ovrighed

en væsentlig Støtte til Ordens Overholdelse, men tillige have

en gavnlig Indflydelse paa Beboernes Holdning og Udvikling,

samt bidrage til at vække Sandsen for Orden, Præcision og

Subordination.

Ministeriet anseer det ligeledes for gavnligt, at Islænderne

kunde erholde Færdighed i Brugen af Vaaben, som de hidtil

have været ubekj endte med, hvortil der nu frembyder sig en

gunstig Leilighed paa Vestmannøerne, da den der ansatte

Sysselmand tidligere havde været Capitain ved Studenterkorpset,

og i Krigsaarene tillige forestaaet en Exerceerskole for Re-

krutter til Armeen, ligesom han allerede havde indrettet Vaaben-

Øvelser paa Vestmannøerne, og disse Ovelser havde vakt saa

megen Interesse blandt Beboerne, at de fleste yngre vaaben-

føre Mænd havde deeltaget deri.

Sagen turde efter Ministeriets Mening fortjene saa meget

mere Opmærksomhed, som det tør ventes, at Exemplet vil

blive efterfulgt af andre Handelsteder i Island. Justitsmini-

steriet havde derfor henvendt sig til Krigsministeriet med Fore-

spørgsel om, paa hvilke Vilkaar de nødvendige Væbnings-

gjenstande vilde kunne forventes udleverede, og havde faaet

til Svar, de el s at, ifølge den sædvanligt fulgte Regel blive

aabne Byer og Landdistrikter ikkun tildelte Vaaben o. s. v.

fra de militaire Beholdninger imod Betaling, de els at de

væsentligste af de til den ovenberørte Væbning attraaede Sager*

nemlig Geværer, Patrontasker o. s. v., paa lignende Maade

ville kunne leveres i god tjenstdygtig Stand for en Priis af

6 Rd. pr. Sæt. — Justitsministeren mener, at det dog er ret-

test at indskrænke sig for Tiden til 30 Sæt, idet senere et
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stUrre Antal muligen kunde blive tilstaaet, naar Erfaringen 1856.
maatte vise, at derved stiftes virkelig og varig Nytte for Oernes --egv^^s*

Beboere. Betalingen for disse Sæt vilde blive 180 Rd., som 17, Juni '

rigtigst vilde kunne bevilges af de til uforudseelige Udgifter

for Island henlagte 4000 Rd. — FOlgelig indstilles:

at der til Anskaffelsen af Armaturgjenstande til

en Væbning, som er paatænkt oprettet paa Vest-

mannoerne inden Islands Sonder-Amt, allern. maa

bevilges et Belob af 180 Rd., samt at dette maa

udredes af den paa Finansloven for indeværende Aar

§ 9 G. c. opforte Sum.

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes. — Jægerspriis den 17. Juni

1856 K " V SSSi - mJf iuSi X'^M

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 19. Juni.

Nord- og Oster-Anitet, ang. Honorar til en Provst

') ved Skrivelse 28. Juni til Stiftamtmanden over Island til-

meldes ham Indholdet af denne kgl. Resolution, med Til-

ftJiende, at de bevilgede Armaturgjenstande ville blive

opsendte direkte til VestmannBerne med det den 1. Juli

afgaaende Postskib, samt at Ministeriet imBdeseer i sin

Tid nærmere Indberetning fra ham om Foranstaltningens

Fremgang, tilligemed hans Yttringer om, hvorvidt der

maatte være Anledning til fra Regjeringens Side at fore-

tage Videre i denne Anledning. Isl. Copieb. 1856, Nr. 322

(422). — I Skriv, af s. D. til Sysselmand, Capitain Kohl,

melder Ministeriet Afsendelsen af de omtalte Armatur-

gjenstande, og forlanger Tilstaaelse for Modtagelsen. Isl.

Copieb. sst. Nr. 428. — Endelig giver Justitsministeriet i

Skriv, af s. D. til Krigsministeriet Tilstaaelse for Mod-
tagelsen af ftJlgende Armaturgjenstande:

4<
fra KjObenhavns Arsenal: 30 Infanteri - Geværer af

Model 1822 med Ladestokke, Bajonetter, Bajonetskeder og

Kradsere, samt 6 Sæt Requisiter, og

fra det militaire Varedepot: 30 Patrontasker, 30 Ban-

dolerer, 30 Fænghættetasker",

og tilmelder, at Betalingen for disse Gjenstande, til-

sammen 180 Rd., var anviist til Udbetaling under s. D.
Copieb. sst. Nr. 424.
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1856. for Medvirkning ved Capitelstaxtens Sættelse.

'

nTjunT Khavn den 19. Juni 1856. — isi. Copiebog 1856,

Nr. 269 (369). V
I Anledning af Hr. Amtmandens behagelige Skri-

velse af 1. April d. A., og det dermed indsendte An-

dragende fra Provst Gudmundur E. Johnsen, om at til—

staaes Godtgjorelse for Omkostninger og Uleilighed ved

at sætte Capitelstaxterne for 1856 og 1857, meddeles

Dem herved til behagelig Bekjendtgjorelse for Provst

Johnsen, samt videre Foranstaltning, at der fra Mini-

steriets Side Intet haves imod, at den foreslaaede Godt-

gjorelse udbetales ham af Amtets Repartitionsfond. —
Justitsministeriet den 19. Juni 1856.

21. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang. Afslutning af en Convention med

Frankrig med Hensyn til Skibsafgifter, Khavn
1 den 21. Juni 1856 \ — M. Cpb. 1856, Nr. 271 (371 ).

I behagelig Skrivelse af 16. April d. A. har Uden-

rigsministeriet, næst at bemærke, at det formentligen

vil være af nogen Interesse for Hs. Majestæts Regjering,

om man under de Underhandlinger, der i længere Tid

ere blevne forte herfra med Frankrig, for at afslutte en

Tillægs-Convention med den nævnte Stat, maatte, selv

om Danmark ikke opnaaer fuldstændig national Behand-

ling, navnlig med Hensyn til Skibsafgifterne, i de franske

Havne, dog være istand til at byde Frankrigs Skibe

national Behandling i Island og paa Færoerne, hvorved

privilegeret Behandling i Algier vilde blive tilstaaet

Danmark, begjært Justitsministeriets Yttringer meddelte

om, hvorvidt der maatte være Noget til Hinder for,

at Frankrig kunde tilbydes den ommeldte Begunstigelse,

idet velbemeldte Ministerium derhos har tilfoiet, at den

') Juetitsmin. Bekjendtg. 7. Juli 1856.
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franske Regjering under Underhandlingerne angaaende 1856.

de omhandlede commercielle Forhold er imodekommen 21. Juni.

den herværende Regjering med en ikke ganske ringe

Liberalitet.

Da der saaledes har været Sporgsmaal om, at ind-

romme en fremmed Stat Fritagelse for at erlægge den

i Medhold af Lov om Skibsfart og Handel paa Island

af 15. April 1854 § 7, og Lov om Ophævelsen af den

kgl. Enehandel paa Færoerne af 21. Marts f. A. § 6

ved allerh. Resol. af 1. April d. A. bestemte Tillægs-

Afgift, har man om Sagen brevvexlet med Indenrigs-

ministeriet, der har tilbagemeldt, at da de nævnte Be-

stemmelser angaaende Fastsættelsen af en Tillægsafgift

for de Nationers Skibe, i hvis Havne danske Skibe

ikke 'ere indrommede national Behandling, ikke nærmest

ere fremkaldte af finantsielle Hensyn, men Oiemedet

dermed væsentligst maa have været det, ved Indforei-

sen af den omhandlede Afgift at bevirke, at de frem-

mede Stater, der ikke tilstaae danske Skibe Ligebe-

rettigelse med deres egne, kunne blive mere tilboielige

til at indromme en saadan Berettigelse, eller i alt Fald

passende Lettelser for den danske Skibsfart og Handel,

og Sporgsmaalet om tidtnævnte Afgifts Bortfalden for

franske Skibe iovrigt ikke vil medfore noget væsentligt

Tab for Statskassen, vil der fra det finantsielle Stand-

punkt Intet være at erindre imod Indrommelsen af den

af Udenrigsministeriet i Forslag bragte Begunstigelse.

I Henhold hertil, og da der ikke fra dette Mini-

steriums Side med specielt Hensyn til Islands og Fær-

oernes Interesse skjonnes at være Anledning til at

modsætte sig den omhandlede Indrommelse, naar Uden-

rigsministeriet af andre Hensyn maatte ansee samme

tilraadelig, har Justitsministeriet Intet at erindre imod,

at velbemeldte Udenrigsministerium i bemeldte Hen-

seende afslutter Overeenskomst med den franske Re-

gjering, og vil, efter at man har modtaget Underretning

om, at saadan Overeenskomst er afsluttet, hvorved de
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1856. franske Skibe i Medhold af allerh. Resol. af 1. April

^p^T* d. A. ere fritagne for at erlægge den deri omhandlede

Tillægsafgift, fornoden Bekjéndtgjorelse desangaaende

herfra blive udfærdiget. — Justitsministeriet den 21.

Juni 1856.

21. Juni. Justitsministeriets Circulaire til Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island, ang. en af

Prindsen af Oranien paatænkt Reise i Island.

Khavn den 21. Juni 1856. — hl. Copiebog 1856,

Nr. 272-274 (372 -374).

Ifftlge en gjennem Udenrigsministeriet fra den her-

værende kgl. nederlandske Ministerresident modtagen

Underretning, agter Hs. kgl-. Hoihed Prindsen af Oranien

med et Folge af 10 å 12 Personer i indeværende Som-

mer at foretage en Reise til Island og Færderne, og

paatænker at tiltræde samme saa tidlig, at Hoisamrøe

kan ankomme til Reykjavik henimod Slutningen af næste

Maaned, og har Ministerresidenten derhos, efter sin

Regjerings Befalinger, anholdt om, at der i Betragtning

af de Vanskeligheder, der frembyde sig paa Island i

Henseende til Befordringsmidler, af Regjeringen maatte

blive truffet Foranstaltning til, at der sammesteds ydes

Hs. kgl. HSihed enhver onskelig Lettelse i bemeldte

Henseende, og at navnlig de derværende Lokalauton-

teter maatte blive anmodede om, at stille det til Ex-

cursioner til det Indre af Oen fornødne Antal Vejvisere

og Heste til Hoisammes Disposition.

Da Regjeringen selvfblgelig maa 5nske at efter*

komme den saaledes til samme stillede Anmodning*

skulde jeg tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden (Aflitm.)

anmodet om at ville træffe alle de Foranstaltningen

som De maatte ansee hensigtsmæssige og passende til

Prindsens Modtagelse, og til at gjore ham Opholdet

paa Island saa behageligt som muligt, idet jeg tilffiier*

at Prindsen vil ankomme med et nederlandsk Damp'
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skib, men at Navnet paa samme ikke er opgivet for 1856.

Regjeringen. — Justitsministeriet den 21. Juni 1856 *.
' ^ '

Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt- 24.juni.

manden over Island, hvorved Schema til Pas-

regnskaber oversendes. Khavn den 24. Juni

1856. — Isl, Copieb. 1856, Nr. 278 (378).

Ifolge Hr. Stiftamtmandens Begjæring i behagelig

Skrivelse af 7. i f. M. undlader man ikke hoslagt tjenstl.

at fremsende 20 Expl. af Schema til de for islandske

Sopasses Udfærdigelse aflæggende Regnskaber. — Det

islandske Departements Expeditions- Contoir den 24.

Juni 1856.

Justitsministeriets Circulaire til Stiftamt- 2«. Juni.

manden og Amtmændene i Island, ang. Under-

sfigelse om engelske og irske Fiskeres Uordener

i Island. Khavn den 26. Juni 1856. — ui.Co-

Piebog 1856, Nr. 292—294 (,392-394).

I Forbindelse med Indenrigsministeriets Skrivelse

af 14. Septbr. f. A. undlader jeg ikke herved tjenstl.

at melde, at ifolge modtagen Underretning fra Uden-
rigsministeriet har den engelske Regjering beordret

Chefen for Krigsskibet «Coquettef>, Capitainlieutenant

Risk, at begive sig til Island, for at anstille Under-

søgelse om det af engelske og irske Sofolk under deres

Ophold ved Island udviste utilborlige Forhold, og er

lf<>lge samme Meddelelse bemeldte Skib alt i Slutningen

*) Ifolge Stiftamtmandens Beretning ankom Prindsen til

Reykjavik den 3. August paa Hjuldampskibet <t
Merope"j

tørt af Capitainlieutenant Wolterbeck. Han foretog Touie
til Havnefjord, Thingvellir og Geysir, hvor han opholdt

sig to Dage; den 13. August tog han til Krysuvik, hvor-

fra han Dagen efter vendte tilbage, og afseilede den 16.

August. Isl. Dep. Forest. og Hesol. Prot. 1866, Nr. 27.

XVi. B. 33
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1856. af forrige Maaned afgaaet. — Justitsministeriet den

oTi^ 26. Juni 1856.
26. Juni.

27 jurii Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.

Udgift til Højtideligholdelse af Kongens Fødsels-

dag ved Latinskolen. Khavn den 27. Juni 1856.

— Isl. Copieb. 1856, Nr. 305 (405).

Efter at have modtaget Hr. Stiftamtmandens og

Deres Hoiærværdigheds Yttringer i behagelig Skrivelse

af 17. April sidsti. med Hensyn til en i Regnskabet

for den lærde Skole i Reykjavik for 1852—53 opfort

Udgiftspost, stor 20 Rd., der ere blevne anvendte til

Hoitideligholdelse af Hs. Majestæt Kongens Fodselsdag

i bemeldte Aar, skulde jeg til behagelig Efterretning

tjenstl. melde, at ligesom Ministeriet efter de forklarede

Omstændigheder tillader, at det ommeldte Belob maa

passere til Udgift for bemeldte Aar, saaledes vil der

fra Sammes Side Intet være imod, at der for Frem-

tiden anvendes en Sum af indtil 50 Rd. aarlig i samme
mm

Oiemed, dog under den Betingelse, at den ved Finants-

loven til extraordinaire Udgifter ved Skolen bevilgede

Sum ikke derved overskrides. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 27. Juni 1856.

27. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Berettigelse til

Fattigforsfirgelse for en fraskilt Kone. Khavn

den 27. Juni 1856. — isl. Copiebog 1856, Nr. si

4

(414). Islandsk: Tioindi um stj6rnarmålefni Islands I, 1*1.

Efter at have modtaget de ved Hr. Amtmandens

behagelige Skrivelse af 19. April sidsti. indsendte Bi-

lag, vedkommende det af Fattigforstanderne i Torfa-

stada Rep inden Hunavatns Syssel opkastede Sporgs-

maal om, hvorvidt en ved Skilsmissedom af 2. Marts

1847 fra sin Mand Hjalmar Jonasson fraskilt Kone,

Katrin Benediktsdatter, tilligemed de af hende efter
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Ægteskabets Ophævelse fodte tvende uægte Bom, bor 1856.

nyde Forsorgelse i Mandens forsorgelsespligtige Com- "^TT^T"
&1 % juni.

mune, fornævnte Torfastada Rep, eller i Bornenes Fode-

hjem Vindhælis Rep inden samme Syssel, undlader jeg

ikke til behagelig Efterretning og videre B ekj endtgj oreise

tjenstl. at melde, at ligesom Ministeriet med Hr. Amt-

manden maa være enigt i, at ovennævnte Kone Katrin

Benediktsdatter, der siden Ægteskabets Ophævelse ikke

har erhvervet sig noget nyt Forsorgel seshjem, maa an-

sees forsorgelsesberettiget i hendes fraskilte Mands

Forsorgelseshjem, saaledes maae hendes tvende ufor-

sorgede Born, der begge ere under 16 Aar, efter Bestem-

melserne i Reglem. 8. Januar 1834 § 6, folge Moderens

Forsorgelseshjem, og altsaa ligeledes være forsorgelses-

berettigede i Torfastada Rep. — Justitsministeriet den .

27. Juni 1856.
'

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 27. Juni.

over Island, ang. Udstedelse af Forbud mod Dd-

skjænkning i Kramboderne i Reykjavik m.v. Khavn

den 27. Juni 1856. — isi.Copieb. i856,Nr. 3i5(4i5j:

Islandsk: Ti'&. um stj6rnarmålefni Islands I, 142 CUddrag}.

Efter at have modtaget Hr. Stiftamtmandens Yt-

Wnger i behagelig Skrivelse af 23. i f. M., ledsaget

af en Erklæring fra Land- og Byfogden i Reykjavik

°ver det dermed tilbagefulgte Andragende, hvori Mdm.
H. Bagge sammesteds besværer sig over formentlige

Indgreb i hendes Rettigheder til at holde Beværtning

°g Gjæstgiveri, undlader jeg ikke tjenstl. at melde, at

Ministeriet, efter hvad der derved er oplyst, ikke skjonner,

at der er skeet noget uberettiget Indgreb i Andrager-

indens Næringsvei, men at hun i alt Fald, hvis hun

vedblivende maatte antage at have Grund til Besværing,

vil kunne paatale Saadant ved Politiretten.

Forsaavidt Hr. Stiftamtmanden ved samme Leilig-

hed har gjort opmærksom paa, at der af Uberettigede

33 :
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1856. i Reykjavik udskjænkes Brændevin og andre Drikke-

27^Juni
" varer i snapseviis, navnligen i de Handlendes Boutikker,

og i den Anledning indstillet, at der maatte udstedes

en Politiplakat om, at Udskjænkning til Fortæring paa

Stedet kun maa finde Sted for dem, som dertil have erholdt

Amtets Bevilling, samt at saadan Udskjænkning i de

Handlendes Boutikker maa være aldeles forbudt, vil

der, da det ommeldte Forhold er stridende mod Frd.

- 13. Juni 1787 § 2 Nr. 2, og da Grunden til at denne

Bestemmelse hidtil ikke har været overholdt, maa antages

at være bortfalden, efter at der, som afHr. Stiftamtmanden

bemærket, ere i Reykjavik oprettede Gjæstgiversteder

og Værtshuus, hvor Reisende og Andre kunne blive

behorigen beværtede, samt da endelig de i Canc. Skriv,

af 5. Januar 1788 indeholdte særlige Bestemmelser

alene ere givne for de danske Kjobstæder, og ikke

kunne komme til Anvendelse paa Island, nu Intet være

til Hinder for, at den ovennævnte Bestemmelse i Frd.

13. Juni 1787 for Fremtiden sættes i Kraft for Reykja-

vik Kjobstad, og at derom udgaaer en Bekjendtgjorelse

fra Stedets Ovrighed, i hvilken Henseende Hr. Stift-

amtmanden derfor tjenstl. anmodes om at ville foran-

stalte det« Fornodne. — Justitsministeriet den 27. Juni

1856.

so. juni. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island
; angaaende technisk Undersøgelse .af

Havnen i Reykjavik. Ehavn den 30. Juni 1856.

- hl. Copieb. 1856, Nr. 325 (425).

I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 13. Mai

sidst! . undlader jeg ikke herved tjenstl. at fremsende

en Gjenpart af den fra Marineministeriet modtagne

Svarskrivelse, hvoraf behageligen vil erfares, at Samme

ikke seer sig istand til at imodekomme det fremsatte

Onske om Opsendelsen af en technisk kyndig Mand til

Reykjavik til Undersogelse af Havnen sammesteds m. m.

4
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Ministeriet har derefter i samme Anledning hen-
<
1856.

vendt sig til Indenrigsministeriet, men ogsaa herfra faaet

et benægtende Svar, saaledes som vedlagte Gjenpart

af bemeldte Ministeriums Skrivelse nærmere udviser.

Idet Ministeriet saaledes maa beklage, at det i

Hr. Stiftamtmandens Skrivelse af 23. Februar d. A.

fremsatte Onske ikke i Aar har kunnet opfyldes, for-

venter man, saafremt Noget maatte onskes herfra for-

anstaltet i bemeldte Henseende til næste Aar, Under-

retning derom i betimelig Tid meddeelt, idet man dog

tillige har troet at burde gjore opmærksom paa, at

Opsendelsen af en dygtig Vand-Techniker til det om-

handlede Arbeides Udforelse upaatvivlelig vil medforé

langt storre Udgifter end af Havnecommissionen i Reykja-

vik synes at være forudsat. — Justitsministeriet den

30. Juni 1856.

Islandske Departements Circulaire til Stift- 3. juli.

amtmanden og Amtmændene i Island, angaaende

Medicinaltaxten. Khavn den 3. Juli 1856. —
Isl. Copieb. 1856, Nr. 335-337 (435-437).

Hoslagt tilstilles Hr. (Tit.) tjenstl. 5 Exemplarer

ftf den fra 1. Juli d. Å. i Danmark gjeldende Medi-

cinaltaxt til behagelig Uddeling blandt Lægerne i (N. N.)

Amtet, i Henhold til det forhenværende danske Can-

cellies Skrivelse af 12. Juli 1845. — Det islandske

departements Expeditions-Contoir den 3. Juli 1856.

[Bilag].

Taxt, hvorefter Apothekerne i Danmark skulle fal-

holde de i samme anforte Medikamenter fra 1. Juli

1856

(Tredie fornyet Aftryk af Taxten fra 1844 med de Forandringer,

som senere aarligen ere foretagne).

!

) Her anfttres kun de fra Taxten af 14. Juni 1868 afvigende

Sat ser, jevnf. under 27. Juni 1853 (XV, 451-486).



518 Medicinaltaxt.

1856. Rigsm.-Sk.

3. Juli. 3 3

Acidum phosphoricum dilutum 15

Aconitinum Gr. 1 — 21 /3.

Aerugo, Viridis Aeris 9

» pulverata 21

Aloe lucida 6

» » contusa 9

» » pulverata . 12

Amygdalæ amaræ 5

»> » eontusæ 7

Aqua Amygdalarum amar. concent. ... 10 2

» Kreosoti 2

» Opii 23

» vulneraria Thedenii 6

Atropinum Gr. 1 — 21/3.

Balsamum Copaivæ 10 2

Opodeldoc 14

universale 7 1

vitæ Hoffmaimi 18 3

n

ø

i)

Cantharides 36

» grosse pulveratæ ..... 52

» subtilissime pulveratæ .... 60

Castoreum canadense 35

» » grosse pulveratum ^8

» » pulveratum •
^1

Catechu 4

» pulverat 16

Cera flava 9

» viridis 9

Ceratum simplex 6

Cerussa alba 3

» pulverata 5

Chininum sulphuricum Gr. 1 — 2 fi
^

Cinnabaris 29

» præparata 41
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Rigsm.-Sk. - 1856.

5 3 3. Juli.

Coccionella 5

» pulverata 8

Collodium 58

Cortex Cassiæ cinnamomeæ 9

» » » contusus ... 12

» » » pulveratus. . , 15

» Chinæ fuscus 16

» »i » contusus . . . . . 22

» » » pulveratus 28

» » regius . . 35

» » » contusus . .
*

. . . 44

» » » pulveratus 53 7

» ' » ruber .
.

' 52

» » » contusus 64

»
1

» » pulveratus . . . . . 76

» Cinnamoini acuti 18

» » » contusus .... 34

» » » pulveratus ... 42

Cubebæ 13

» contusæ 19

» pulveratæ 25

Cuprum sulphuricum venale 3

» » » pulverat. ... 6

Electuarium anthelminthicum 17

» aperiens ........ 16

Emplastrum de Ammoniaco 15

» Cautharidum perpetuum ... 60

» Cerussæ 9

» de Galbano crocatum ... 42

» gummosum 14

•» Hydrargyri 13

» Manus Dei 13

* resolvens 16

Euphorbium 6
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1856. Rigsm.-Sk

3. Juli. .33
Euphorbium pulveratum 21

Extractum Chinæ regiæ aquosum 47

spirituosum 58

Myrrhæ . 35

Opii Gr. 1 — VI* li 69

u

A

» Ratanhiæ 14

» Rhabarbari . .
" 51

Rhei compositum 36

Galbanum 21

» ! pulveratum 33

Globuli Tartari martiati 20

Glycerinum 7

Gummi arabicum 11

» » contusum ...... 14

» » pulveratum 23

Guttæ 13

» » pulveratum 31

» Tragacanthæ 23

» » pulveratum .... 47

Herba Lobelias inflatæ 17

» » » concisa 20

» Rutæ 5

» » concisa 8

Hydrargyrum 13

depuratum 24

jodatum Gr. 2 — 1 # 14

muriatico-corrosivum mite sub-

limatum Gr. 3 — 1 j8 ..: 13

Infusum Senegæ cpmpositum 7

» Sennæ compositum ...... 11

Kali nitricum . . 4
pulveratum 6
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Rigsm.-Sk. 1856.

3 3 3. Juli.

Kali nitricum depuratum 5 1
^v-*"

» » » pulveratum ... 11 2

» tartaricum 34

Kreosotum 4

Lactucarium anglicum Gr. 3 — 2/3 27
"

Lapides Cancrorum 30

» » præparati 36

Liquor Ammonii anisatus 12 2

» Kali tartarici . 15

Manna calabrina ......... 13

Mastix 99

» contusa 105

» pulverata 111

Mel album & 1 — 48 j8 . . . . . . 5

» depuratum . 7

» rosatum 9

Mucilago Gummi arabici 6

Myrrha 18

» grosse pulverata 24

» pulverata 33

Nuces Moschatæ ......... 23

» » pulveratæ ...... 35

Oleum Absintbii æthereum 30

» animale æthereum 7

I » Anisi 13

I » Cajeputi 6

» carminativum . 22

:: » Carvi . . .
• 6

» Chamomillæ æthereum . . 212

» Cinnamomi 75

» Crotonis ..... Gtt. 1 -h- 1 IS ... 9

» Cumini 16

» Juniperi e Baccis 13
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1856.
#

Rigsm.-Sk.

3. Juli. 3 3

Oleum Laurinum 16

» Lavendulæ 5

» Lini 3
w 1

- ~ Hl

» » sulphuratum 8

» Majoranæ 32

» Menthæ crispæ . 19

* » » piperitæ Gtt. 1 — \ ji 51

» Origani cretici 7

» Papaveris . 5

Petræ .... 13

» » rectificatum 20

» Raparum 3

» Rutæ 14

» Salviæ 19."

Opium i .. . 15

concisum . . . 15 J

pulveratum Gr. 2 — 1 /? 25

Oxymel Æruginis 15

scilliticum 11

simplex 10

Pasta Glycyrrhizæ 12

Phosphorus 24 4

Pilulæ ad Hydropicos 12

» purgantes c. Hydrargyro 34

Pix burgundica 3

Plumbum aceticum crudum 4
• » » » tritum .... 5£

» » » pulveratum . . 7

^ » » depuratum 8

» » » tritum . . . 9i

» » » pulveratum . 11

Pulvis dentifricius niger . 33

* Magnesiæ compositus 47

» refrigerans 16
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Rigsm.-Sk. 1856.

5 3 3. Juli.

Kadix Altheæ 3

» » concisa ....... 6 1

» » pulverata ....... 9

» Galangæ 3

» » concisa 6

» » pulverata 9

» Glycyrrhizæ 4

» » concisa 7 1

» » pulverata 16

» Ipecacuanhæ 7

» » concisa 8£

» » pulverata 13J

» Ratanhiæ . 9

» » concisa 12

» » pulverata 15

» Rhei moscovitici ... 10

» »> » concisa 10^

»> » » . pulverata 13

» Saleb 16

» » pulverata . 28

» Senegæ . . . , .39
» » concisa 42

» » pulverata 51

! » Serpentariæ 14

» » concisa ...... 17

» » pulverata . . . « . . 26 «,

» Valerianæ . 3

» » concisa ....... 7

« w pulverata .10

Saccharum Lactis 4

n »> pulveratutn . . . . . 10

Scammonium 160

n pulveratum ....... 208

Semina Lini . 2



524 Mrdicinaltaxt.

1856. Rigsm.-Sk-

3. Juli. S 3
mJ~r~^*m~' Semina Lini contusa 4

» Lycopodii . . . 9

Sevum bovinum 4

Species emollientes 6

» pro Infuso pectorali ...... 9

Sperma Ceti 12

Spiritus paralyticus 14

» saponatus 11

Stannum raspatum 11

» pulveratum 59

Succus Glycyrrhizæ 6

» » compositus 20

» » depuratus 17

» » concisus 8

» Juniperi inspissatus .10
Syrupus Rhei 12

» Senegæ . 7

Tartarus boraxatus 30

» depuratus venalis 9

» »> pulveratus 15

» natronatus . .' 24

Thea demulcens 5

Tinctura Cantharidura concentrata ... 29 4

» Castorei canadensis 74 10

» » » ætherea . . 90 12

» Chinæ regiæ 23 3

» Lobeliæ < . 14 2

» Myrrhæ < . 18 3

» Opii crocata 52 7

» » simplex .26 4

» » spirituosa 27 4

» Ratauhiæ 15 2

» Rhei amara 20 3

» » aquosa . . 15
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Rigsm.-Sk.

3 3
Tinctura Valerianæ 14 2

Unguentum basilicura nigrum ...... 7

h Cantharidum 26 4

» hæmorrhoidale 29

» Hydrargyri cinereum .... 12

u terebinthinatum 8

Vanilla . . . .... 131

Vinum Ipecacuanhæ . 20 3

Zincum ......... . . . . 2

» aceticum 16

» valerianicum Gr. 1 — 1/3 43

Taxa laborum et reqvisitorum.

(uforandret som i Medicinaltaxten af 14. Juni 1853, seé XV,

483-487).

Justitsministeriets Bekj endtgj firelse angaaende r. Juli

franske Skibes Fritagelse for Differential- Afgift

i Island. Khavn den 7. Juli 1856. — Publiceret 1856

> Reykjavik og i Skaptafells Syssel; 1857 i alle de andre Juris-

diktioner i SOnder-Amtet, i alle Vester-Amtets Sysseler, med

Undtagelse af Isafjords Syssel, samt ligeledes i Oefjords og

Sbnder-Mula Sysseler i Nord- og Oster-Amtet. I dette Amts

ivrige fire Sysseler, samt i Isafjords Syssel, findes den ikke

anfort som publiceret. Originalen af den danske Text ind-

heftet i det isl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1856, Nr. 23.

Original - Aftryk paa Dansk og Islandsk hos Schultz, 2

Blade i 4". Forste Side Titelblad, den danske Titel b*verst,

der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk. An-

den Side den danske Text med Underskrifter af Justitsmini-

steren (Simony) og constitueret Fuldmægtig i det islandske

Departement (E. L. F. Kock). Tredie Side den islandske Text

uden Underskrifter og uden Verification,- fjerde Side blank. ~
Depart. Tid. 1856, S. 747-748. Algreen-Ussings Samling af
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1856. Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856,

7. Juli. S. 705-706.
--p^^- Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Tioindi um stj6rnarmal. Islands I, 142— 143. Ti'b.

fra al&fagi l'slendmga 1857, Vibb. B, S. 83.

Fransk: Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4 t0
,
med

dansk Text og fransk Oversættelse: „Communication par la-

quelle les navires francais, qui se rendront en Islande et aux

iles de Faeroe, poury trafiquer, sont exempts du droit addi-

tionnel de 2 Rigsdalers par last de commerce danoise, imposé

par arret Royal du l
er Avril de la présente année". Forste

Side Titelblad, hvor den franske Titel indtager den samme

Plads som den islandske paa det førstnævnte Original-Aftryk ;

anden Side den danske Text med Underskrifter 5 tredie Side

den franske, med Overskrift i Hjbrnet: „Traduction"; Under-

skrifterne som ved Oversættelse
;

ljerde Side blank.

Bekjendtgjorelse angaaende at franske Skibe, som

beseile Island og Færoerne, for der at drive Handel,

ere. fritagne for den i kongelig Resolution af 1. April

d. A. fastsatte Tillægs-Afgift af 2 Rdlr. pr. dansk

Commercelæst.

At der ved allerhoist Resolution af 29. f. M. er

tilstaaet franske Skibe, der beseile Island og Færoerne,

for der at drive Handel, Fritagelse for at erlægge den

i kgl. Resolution af 1. April d. A., kundgjort ved Be-

kjendtgjorelse fra Justitsministeriet af 2. i s. M., fast-

satte Tillægs-Afgift af 2Rd. pr. dansk Commercelæst,

det bringes herved til almindelig Kundskab. — Justits-

ministeriet den 7. Juli 1856.

,Augl£sing um ab frakknesk skip, semfarakaup-

feroir til fslands og Færeyja, séu undan J)egin ab greiba

2 rd. aukagjald }mb af hverju donsku lestarrumi, sem

åkveoio er 1 kominglegum lirskuroi 1. April
J).

å.

Hermeb gefst til vitundar, ao frakknesk skip, sem

fara kaupferbir. til fslands og Færeyja, eru meb allra-.

hæstum lirskurbi 29. f. m. undan j)egin ab greiba 2 rdala.

aukagjald J)ab af hverju donsku lestarrumi, sem åkvebib
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er i kominglegum urskuroi 1. April
J). å., sem birtur

er meo Auglysmg fra stjorn domsmålanna, dagsettri 2.

sarua månaoar. — Stjorn domsmålanna, 7. dag Juli-

måna&ar 1856 K

Kongelig Gonfirmation paa en Fundats for Is-

lands Stiftsbibliotheks faste Fond. Jægerspriis den

10. Juli 1856". — Isl. Depart. Expeditions-Protokol Nr.

74. 1856. — Confirmationen er meddeelt ifølge Forestilling af

Kirke- og Underviisningsministeren (Hall) 7. Juli 1856, hvori

Fundatsens Bestemmelser ere indførte. Isl. Depart. Forestill,

og Resol. Protok. 1856, Nr. 24. Depart. Tid. 1856, S. 952.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1856, S.' 217.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V., at da Di-

rektionen for Islands Stiftsbibliothek har anholdt om

Vor allerh. Confirmation paa den her vedheftede Fun-

dats for bemeldte Bibliotheks faste Fonds, saa ville Vi

allern. have meerbemeldte Fundats, hvoraf i det is-

landske Departements Expeditions - Contoir findes en

ligelydende Gjenpart, saaledes som den her vedheftet

findes, confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og herved

udi alle dens Ord, Punkter og Clausuler, confirmere*

og stadfæste samme. — Forbydende Alle og Enhver

imod det, som foreskrevet staaer, Hinder at gjore. —
Givet paa Vort kgl. Slot Jægerspriis den 10. Juli 1856.

[Bilag].

Fundats for Islands Stiftsbibliotheks faste Fond 8
.

!

) under 17. Juli ere Exemplarer sendte til Stiftamtmanden

og Amtmændene paa Island, samt til Udenrigsministeriet,

med en Skrivelse fra Justitsministeriet. Isl. Copieb. 1856,

Nr. 360-363 (460-463).
3
) den ældre Fundats 15. Novbr. 1826. — see Isl. Depart.

Skriv. 13. Juni 1860.

*) Regler for Udlaan af Bibliothekets Bbger ere givne den

10. Septbr. 1850, trykte i pj6o61f. II, 187-188; og paany

den 25. April 1854, trykte i tø6o61f VI, 205.
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1856. 1. Den Islands Stiftsbibliothek tilhorende Kapital,

10. Juli. der grundlagdes ved de af Etatsraad C. C. Rafn fra

Bibliothekets Velyndere, især i England, navnlig Hud-

son Gurney Ésq., Sir Nicolai Carlisle og Flere i Aarene

1829, 1830 og 1834 til Bibliothekets Bestyrelse op-

sendte Belob, og som udgjorde ved Udgangen af 1836:

1385 Rd. i kgl. opsigelige 4% Obligationer, samt senere

efterhaanden er opvoxet til dens nuværende Belob:

2343 Rd., hvoraf 1695 Rd. ere anbragte i kongl. op-

sigelige 4 % Obligationer, og de ovrige 648 Rd. deels

i en kgl. opsigelig 37« % Obligation, deels i 37« °/°

rentebærende Jordebogskasse-Qvitteringer, skal udgjore

en fast Fond for bemeldte Stiftsbibliothek, hvis aarlige

Renter anvendes til Stiftelsens Tarv.

2. Den Deel af Bibliothekets nuværende Kapital,

der ifolge § 1 ikke bestaaer i kgl. 4 % Obligationer,

foranstaltes saasnart skee kan anbragte i kgl. uopsige-

lige Statspapirer, der blive at foranledige indforte i de

ved Plak. af 4. April 1835 oprettede Indskrivnings-

protokoller for uopsigelig Statsgjæld.

3. I Overeensstemmelse med den, da Fonden

grundlagdes, tagne Bestemmelse, af Renterne at op-

lægge og féie aarlig 50 Rdlr. til denne Fond, skal

Bibliothekets faste Fond fremdeles bestandigt hvert

andet Aar foroges med en kgl. 4 % Obligation paa

100 Rd., hvilke Obligationer strax noteres i Statsgjælds-

Contoiret, som horende til Bibliothekets faste Fond,

og efterhaanden indfores i de ovennævnte Indskrivnings-

protokoller.

4. Den saaledes Tid efter anden oplagte Kapital,

som' udgjor Bibliothekets faste Fond, maa ingensinde

ved nogensomhelst Beslutning formindskes, og Obliga*

tionerne kunne altsaa i Overeensstemmelse hermed ikke

sælges, eller paa anden Maade overdrages.

Bestyrelsen for Islands Stiftsbibliothek den 20. Mai

1856.

Th. Jonassen. P.Pétursson. H. Kr. Frifcriksson. V.Finsen.
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1856,

over Nord- og Oster-Amtet, angaaende Adkomst- is. Juli.

Dokumenter for Munkethveraa Klosters Jordegods.

Khavn den 18. Juli i 856. — isi. copiebog 1856,

Nr. 369 (469).

I Anledning af det med Hr. Amtmandens behage-

lige Skrivelse af 7. Febr. f. A. hertil indsendte An-

dragende fra Administrator for Munkethveraa Kloster-

godses Norderpart, Stephan Jonsson, om at erholde veri-

ficerede Afskrifter af alle de Adkomst-Dokumenter for

de til dette Klostergods henhorende Jorder, som maatte

findes i den arnamagnæanske Samling her i Staden, har

Ministeriet begjært den arnamagnæanske Commissions

Medvirkning til, at der maatte foretages den i saa Hen-

seende fornodne Undersogelse, hvorefter man under 4. i

d. M. har modtaget vedlagte fem verificerede Dokumenter,

hvilke Hr. Amtmanden tjenstl. anmodes om behageligen

at ville tilstille fornævnte Administrator Jonsson til Af-

benyttelse og Opbevaring blandt de dette Gods ved-

kommende Papirer, skjondt de ikke synes at være af

nogen særdeles Vigtighed. — Justitsministeriet den

18. Juli 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 19. Juli.

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

homfiopathiske Læger paa Nordlandet. Khavn

den 19. Juli 1856.— 1*1. Copieb. 1856, Nr. 370 (470).

Islandsk: Tftindi um stj6rnarmålefni Islands I, 143—144.

I behagelig Skrivelse af 11. f. M. har Hr. Amt-

manden, næst hertil at indsende Gjenparter af tvende

Skrivelser til Nord- og Ost-Amtet fra Landphysikus

Dr. Hjaltelin, hvori denne har besværet sig over den

i bemeldte Amt udovede homoopathiske Kur, og navnlig

forlangt, at de homoopathiske Qvaksalvere, der maatte

findes i Nord-Amtet, maatte blive dragne til Ansvar

XVI. B. 34
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1856. for deres uberettigede Praxis og Medikamenthandel, og

"""jT^T^rr at samtlige paa Nordlandet værende homøopathiske
iy. Juli.

Medikamenter maatte blive konfiskerede, udbedt sig

nærmere Forholdsordre fra Ministeriet i den omhand-

lede Henseende meddeelt.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

melde, at, da ikke noget bestemt Tilfælde er opgivet,

i hvilket den homøopathiske Kur skulde have haft skade-

lige Følger, eller have udsat Nogens Liv eller Sundhed

for Fare, saa skjonner Ministeriet ikke, at der efter

de tilstedeværende Omstændigheder har været tilstræk-

kelig Anledning for Amtet til at beordre Retsforfølgning

imod de Paagjeldende, ligesaa lidet som der er Føie

til at lade de Medikamenter, hvoraf de maatte være i

Besiddelse, uden forudgaaet Undersøgelse konfiskere.

Da imidlertid de ommeldte Personer baade ere ulæge-

kyndige og uberettigede til Lægepraxis, er der vistnok

Anledning til saavidt muligt at fore Control med Ud-

øvelsen af deres Kure, samt foranstalte Undersøgelser

af den Medicin, de anvende, og har man derfor under

D. D. tilskrevet Landphysikus Hjaltelin om, enten selv,

forsaavidt han dertil maatte finde Leilighed, at reise

til Nordlandet, for personlig at foretage de ovennævnte

Undersøgelser, eller at lade saadanne foretage af ved-

kommende Distriktslæger.

lovrigt forventer Ministeriet, at Hr. Amtmanden

fremdeles vil have Deres Opmærksomhed henvendt paa

Udøvelsen af den homøopathiske Kur i Nord- og Ost-

Amtet, og forsaavidt der maatte forekomme Tilfælde,

der kunde antages at være farlige for Andres Liv og

Sundhed, da at foranstalte de Paagjeldende dragne til

Ansvar, — Justitsministeriet den 19. Juli 1856.

19. Juli.
. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Undersfigelse af homSopathisk
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Medicin m. m. Khavn den 19. Juli 1856. — 1856.

tø, Copieb. 1856, Nr. 371 (471). I 9 ^li.

Efter at Amtmanden over Nord- og Ost-Amtet

ved Skrivelse af 11. i f. M. hertil havde indsendt Gjen-

parter af tvende Skrivelser til bemeldte Amt af 5.

Marts og 6. Mai d. A., hvori Landphysikatet har be-

sværet sig over den i bemeldte Amt udovende homoo-

pathiske Kur, samt forlangt, at de homoopathiske Qvak-

salvere, der maatte findes i Nord-Amtet, maatte blive

dragne til Ansvar for deres uberettigede Praxis og

Medikamenthandel, og at samtlige paa Nordlandet

værende homoopathiske Medikamenter maatte blive kon-

fiskerede, har Ministeriet under D. D. tilbagemeldt

Amtmanden, at da ikke noget bestemt Tilfælde er op-

givet, i hvilket den homoopathiske Kur skulde have

haft skadelige Folger eller have udsat Nogens Liv eller

Sundhed for Fare, skjonriede Ministeriet ikke, at der

har været tilstrækkelig Anledning til at beordre Rets-

forfolgning imod de Paagjeldende, eller til at lade de

Medikamenter, hvoraf de maatte være i Besiddelse,

uden nogen forudgaaet Undersøgelse konfiskere. Da

imidlertid de ommeldte Personer baade ere ulægekyn-

dige og uberettigede til Lægepraxis, er der efter Mini-

steriets Formening al Anledning til saavidt muligt at

fore Kontrol med Udovelsen af deres Kure, samt for-

anstalte Undersogelser af den Medicin, de anvende, og

man skulde derfor tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden an-

modet om, ved at meddele LandphysikusDr. med. Hjaltelin

Foranstaaende, at opfordre ham til enten selv, forsaå-

vidt han dertil maatte have Leilighed, at reise til

Nordlandet, for' personlig at anstille den omhandlede

Undersogelse, eller at foranstalte, at samme bliver fore-

tagen af vedkommende Distriktslæge; og imodeseer

man i sin Tid Indberetning om Udfaldet. — Justits-

ministeriet den 19. Juli 1856.

34*
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1856. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

21. Juli. over Nord- og Oster-Amtet, angaaende Trykning

af Oversigt over Stiftelsernes Status i Amtet.

Khavn den 21. Juli 1856. — Isl. Copiebog 1856,

Nr. 372 (472).

At Ministeriet, efter Hr. Amtmandens derom i be-

hagelig Skrivelse af 19. April d. A. gjorte Indstilling,

tillader, at det deri ommeldte Belob af 16 Rd., der af

Dem er udbetalt til Bogtrykkeriet paa Akureyri for

Trykningen m. m. af en i Bladet «Norori» indrykket

Oversigt over offentlige Stiftelsers Midler og publique

Fonds, der staae under Nord- og Ost-Amtets Bestyrelse,

maa godtgjores Dem af bemeldte Amts oekonomiske

Fond, det meddeles Dem herved tjenstl. til behagelig

Efterretning. — Justitsministeriet den 21. Juli 1856.

21. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

Befordring af Postbreve fra Reykjavik til Nord-

landet. Khavn den 21. Juli 1856.— Isl Copieb.

1856, Nr. 873 (473).

At Ministeriet under Henhold til Bestemmelserne

i dets Skrivelse af 12. Marts d. A. tillader, at der af

Postintraderne godtgjores et Belob af 4 Rd., der af

Dem er betalt for Afhentelsen af de med Postskibet

fra Liverpool i sidstafvigte Vinter til Reykjavik an-

komne offentlige Brevskaber, det undlader man ikke

herved tjenstl. at melde Dem til behagelig Efterretning,

i Anledning af Deres behagelige Skrivelse af 19. April

sidsti. — Justitsministeriet den 21. Juli 1856.

26. juli. Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini

steriet, ang. Oprettelse af Assurance for Reykjavik.

Khavn den 25. Juli 1856. — Isl. Copiebog 1856,

Nr. 376 (476).
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Som vedlagte Gjenparter af den i Aaret 1847, i 1856.

Anledning af et fra Communalbestyrelsen i Reykjavik 25. Juli.

indkommet Andragende, angaaende Forsikkring af be-

meldte Byes Bygninger imod Ildsvaade, imellem det

daværende Rentekammer og Finantsdeputation forte

Correspondence udvise, vare begge de nævnte Autori-

teter med Cancelliet enige i, at Reykjavik ikke vilde

kunne optages i nogen af de danske Brandforsikkrings-

Foreninger, men at der derimod kunde være Anledning

til, for det Tilfælde at Reykjavik Byes Indvaanere

maatte ville oprette en indbyrdes Assurance-Forening,

da at understotte Oprettelsen af en saadan, deels ved

at det Offentlige indtraadte i Foreningen for de samme

tilhorende Bygningers fulde Taxationsværdi, deels di-

rekte, ved at Finantserne under visse nærmere fastsatte

Betingelser paatage sig at garantere et Belob af 8 a

10,000 Rd., hvis Ildsvaade skulde opstaae, forinden et

saadant Belob var opsamlet.

Efter at det danske Cancelli derpaa i Skrivelse

af 27. April s. A. havde meddeelt Stiftamtmanden paa

Island den fornodne Underretning herom med Anmod-

ning om at forelægge Communalbestyrelsen i Reykjavik

de nævnte Betingelser til Overveielse, indberettede

Stiftamtmanden under 21. Februar 1848 til Cancelliet,

at Indholdet af dets nys anforte Skrivelse var blevet

forhandlet paa en til den Ende afholdt Raadstuefor-

samling i Reykjavik, men at man derved var kommen
til det Resultat, at man ikke vilde kunne indlade sig

paa de fremsatte Betingelser, navnlig med Hensyn til

den deri tilbudte ringe Garanti, hvorhos Stiftamtmanden

ved samme Leilighed indsendte et efter hans Opfor-

dring af en Comitée af sagkyndige Mænd i Reykjavik

udarbeidet Forslag til Oprettelsen af en indbyrdes As-

suranceforening for Reykjavik, hvori, under Forudsæt-

ning af, at Finantserne maatte kunne formaaes til at

overtage Garantien for det fulde Forsikkringsbelob af

de under Assurance-Forretningen indbefattede Bygninger,

/
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1856. indtil Foreningen selv maatte have samlet tilstrækkelige

25. Juli. Midler, folgende Punkter vare fremhævede:

\ t at samtlige Huseiere i Reykjavik Kjobstads

Jurisdiktion tilpligtes at indtræde for
2
/a af deres

Huses sande Værdi;

2. at Bygningerne til Assurance vurderes og om-

vurderes hvert tredie eller femte Aar;

3. at det staaer vedkommende Grundeiere frit for,

at forlange Forsikkringssummen nedsat indtil Halvdelen

af Taxationssummen;

4. at Assurancepræmien af Forsikkringssummen,

uden Hensyn til Husenes Beliggenhed, indtil videre be-

stemmes til 1 o eller 24 Sk. for 100 Rd. qvartaliter,

men til
2
/a o af de Huse, der ere eller blive forsynede

med Skifertage.

Da Sagen imidlertid paa Grund af de daværende

Tidsomstændigheder blev stillet i Bero, indkom der i

f. A. gjennem Stiftamtet i Island hertil et Andragende

fra Communalbestyrelsen i Reykjavik, hvori denne an-

holdt om, at det nysanforte i Aaret 1848 indsendte

Forslag maatte blive underkastet en fornyet Overveielse,

under Hensyn til tiere i bemeldte Andragende anforte

Omstændigheder, der i det mellemliggende Tidsrum ere

indtraadte, og som formentligen ville formindske Risi-

koen ved Overtagelsen af den attraaede Brandforsik-

kring, hvoriblandt især fremhæves den forbedrede Byg-

ningsmaade, som i de senere Aar er bleven indfort, og

den betydelige Tilvæxt af Bygninger, som Byen har

faaet, hvorved de aarlige Præmiebelob, der tidligere

vare anslaaede til 580 Rd., nu ville udgjore c. 1900

Rd., hvorhos Communalbestyrelsen har formeent, at der

burde foretages den Modifikation i det tidligere indgivne

Forslag, at medens efter samme ikkun */» af Eien-

dommens Værdi kunde erholdes forsikkret, skulde Eien-

dommene nu forsikkres, enten for deres fulde Værdi,

eller idetmindste for n
/4 af Værdien, men Eieren i saa

Fald være forpligtet til, paany at opfore en Bygning af ikke
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ringere Værdi eiid den afbrændte, og etter en nærmere 1856.

tastsat fuldkomnere Bygningsmaade. Og har Commu- 25. Juli.

nalbestyrelsen sluttelig gjentaget den i det tidligere

Forslag fremsatte Indstilling om, at Regjeringens Sam-

tykke maatte udvirkes til, at Finantseme overtage fuld

Graranti tor den omhandlede Brandtors ikkring, indtil

foreningen selv maatte opnaae tilstrækkelige Midler,

inod at de eventuelle Forskud forlods refunderes af

d3 indkommende Præmiebeløb.

Ved tjenstl. at tilstille Indenrigsministeriet det

onmeldte Andragende fra Communalbestyrelsen, med

Bihg, tilligemed Stiftamtmand Grev Trampes derover

afgvue Betænkning, samt endvidere en nu herfra igjen-

nem Stiftamtet erhvervet Gjenpart af det til Cancelliet

i Aa:et 1848 indsendte Forslag, og af Stiftamtets Er-

klæriLg over samme, har jeg, uanseet hvad der i Al-

mindeighed lader sig anfore imod, at Staten overtager

en saaian Garanti, hvorom her er Sporgsmaal, dog,

da Finantsbestyrelsen har viist sig tilboielig til at under-

stotte Cht her omhandlede Anliggende, der desuden

ikke blot er af storste Vigtighed for Kjobstaden Reykja-

vik's Indvianere, men ogsaa i væsentlig Grad direkte

berorer de. OtFentliges Interesse, forsaavidt angaaer de

i bemeldte ^y værende offentlige Bygninger, hvis Værdi

for Tiden bu anslaaes til e. 100,000 Rd., ikke villet

undlade tjen ti. at udbede mig Indenrigsministeriets

Yttringer beli!geligen meddelte om, hvorvidt, og even-

tualiter under hvilke Betingelser samme maatte ville

meddele sit Samtykke til, at den nævnte Garanti soges

overtaget af Statskassen, hvilket i saa Fald formentlig

maatte skee ved en Rigsdagen derom forelagt Lov,

idet jeg, forsaavid, der nu muligt kunde synes at være

mindre Anledning for det Offentlige til at tage sig af

•denne Sag, med lieisyn til, at der, efter hvad der i

det foranforte Andragende er oplyst, synes at være

Udsigt til, at Assuraicen paa Bygningerne i Reykjavik

vilde kunne erholdes tegiet i Udlandet, har troet at burde
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1856. bemærke, at det dog turde være meget tvivlsomt, om

^Pjuj^ denne Adgang vil blive benyttet i nogen væsentlig Grad,

fordi Indbyggerne, som ogsaa af samme Andragende

synes at fremgaae, ikke ville have tilstrækkelig Tillic

til fremmede, der i Landet ubekjendte Assurance-

Compagnier, ligesom Adgangen til at opnaae Laan i

Eiendomme, i alt Fald af offentlige Midler, derved vilde

være afskaaren, og det Sandsynligste turde saaled<s

være, at en almindelig Brandforsikkring for Reykjavk

ikke vil komme istand uden Regjeringens Mellemkomst,

medens dog enkelte af de derværende Kjobmænd, nam-

Hgen saadanne, som staae i Handelsforbindelse ned

Udlandet, muligen ville lade deres Eiendomme forskkre

paa fremmede Steder.

Med Svaret bedes Bilagene tilbagesendte. — Ju-

stitsministeriet den 25. Juli 1856. /
J

»

2. August. Finantsministeriets Bekjendtgj oreise anjaaende

Udprægning af Markstykker. Khavn den ?. August

1856. — Denne fra Finansministeriet (Andra) udkomne

BekjendtgjBrelse er ikke udkommen paa Islandsk eller publi-

ceret der i Landet. — Original-Aftryk hos Schiltz, 2 Blade

i 4««. Depart. Tid. 1856, S. 801. Algreen-Us-ings Samling

af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856,

S. 786-737.

Bekjbndtgjorelse om Udprægning a Sexten-Skil-

,
linger eller Markstykker.

Ved allerh. Resolution af 14. Jmuar 1855 har

Hs. M. Kongen allern. bifaldet, at der udpræges:

Sexten-Skillinger eller Markstykker med fSlgende

Præg: paa Adversen Hans Majestæts Brystbillede med

Overskrift: «Fredericus VII D. G. Daniæ V. G. Rex»,

og paa Reversen Indskriften: <16 Skilling R. M.»,

omgivet af Egelov.

Dette bekjendtgjores herveo til almindelig Efter-

retning, med Tilfoiende, at der-ne Mynt, som er ud-



Finantsmin. Bbkg. ang. Smaamynt. 537

myntet i Overeenssteinmelse med Lov af 4. Juni 1856, 1856.

nu vil blive sat i Omlob. — Det kongel. Finantsmini- 7*"**
° 2. August.

Stenum, Kjobenhavn den 2. August 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 4. August,

over Nord- og Oster -Amtet i Island, angaaende

Forslag om Oplærelse af islandske Veterinairer.

Khavn den 4. August 1856. — Isi. Copiebog \me,

Nr. 384 (.484).

I Anledning af det i Gjenpart vedlagte, hertil

igjennem Indenrigsministeriet indgivne Forslag fra det

veterinaire Sundhedsraad om, at Regjeringen vilde lade

oplære en indfodt Islænder ved Veterinairskolen, for at

denne derefter, naar han havde underkastet sig Vete-

rinairexamen, kunde med nogen Understøttelse af Re-

gjeringen nedsætte sig som praktiserende Dyrlæge i

Island, har Ministeriet fra Stiftamtmanden og Land-

physikus i Island indhentet de i Afskrift ligeledes med-

folgende tvende Erklæringer, hvori bemeldte Embeds-

mænd have udtalt Onskeligheden af, at der efterhaanden

maatte blive ansat en Dyrlæge i hvert Syssel, idet

Stiftamtmanden i Henhold hertil har indstillet, at der

forelobigen maatte blive antagne tre begavede unge Is-

lændere, een fra hvert Amt, til fri Underviisning og

Oplærelse paa Veterinairskolen, og at det derefter,

naar man har seet Folgerne af disses Virksomhed i

Island, maatte tillades at indkomme med nærmere Ind-

stilling om Fleres Underviisning, og har man derefter

fra Indenrigsministeriet udbedt sig Underretning med-

deelt om Vilkaarene for de Paagjeldendes Optagelse

paa Veterinairskolen, samt om, hvormeget deres Op-

lærelse sammesteds i det Hele antages at ville koste.

I Svar herpaa har nysnævnte Ministerium i Skri-

velse af 19. i f. M., næst at bemærke, at de Personer,

som maatte blive udsete til at oplæres paa Veterinair-

skolen, maae have de fornodne physiske Kræfter og
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1856. ikke være under 18 Aar, ug kunne t'orstaae det danske

4~*August ^ProS> samt at Ministeriet, i Henhold til den Samme

ved § 4 i Loven af 8. Marts d. A., angaaende Op-

rettelse af en Veterinair- og Landbohoiskole, dertil

given Bemyndigelse, er sindet at fritage dem for at

underkaste sig den for Adgang til Læreanstalten fore-

skrevne Præliminair-Examen, naar de paa anden Maade

godtgjore at være i Besiddelse af de fornodne For-

kundskaber, tilbagemeldt, at de ville kunne erholde fri

Underviisning paa Skolen, men derimod ikke Ophold

sammesteds, og at saaledes de Omkostninger, deres

Oplæreise vil medfore, i det Væsentlige vil komme til

at hidrore fra den Omstændighed, at de maae have Kost

og Logis udenfor samme. Disse Omkostningers Stor-

relse har Ministeriet ikke seet sig istand til bestemt

at opgive, men antaget, efter hvad Veterinairskolens

Bestyrelse i saa Henseende har meddeelt, at de om-

trentlig ville kunne dækkes med en aarlig Understøttelse

af 350 Rdlr. til hver Elev, hvori dog ikke Reiseom-

kostningerne ere iberegnede.

Forinden nu Videre foretages, skulde Ministeriet,

med den Bemærkning, at Samme ikke er i Besiddelse

af nogen Fond, hvoraf Omkostningerne til de ommeldte

Elevers Oplæreise kunne afholdes, tjenstl. udbede sig

Hr. Amtmandens Yttringer over Sagen i det Hele, og

navnligen, om der maatte være Noget imod, at Ud-

gifterne ved den ene Elevs Oplærelse udredes af Nord

-

og Ost-Amtets Repartitionsfond, behageligen meddelte.

— Justitsministeriet den 4. August 1856 K

9. August. Islandske Departements Skrivelse til Amt-

manden over Nord- og Oster-Amtet i Island.

angaaende Opsendelse af Glanbersalt som Middel

') s. D. er en ligelydende Skrivelse afgaaet fra Justitsmini-

steriet til Vester-Amtet. Isl. Copieb. sst. Nr. 385 (485).
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mod Faarepest. Khavn den 9. August 1856. — 1856.

W» Copieb. 1856, Nr. 387 (487). T"Au^u7t

Ifolge Hr. Amtmandens Begjæring i behagelig Skri-

velse af 1. i f. M. undlader man ikke herved tjenstl.

at tilstille Dem 1 Foustage Glaubersalt, med Netto

53(5 Pd., mrk. H Nr. 1, og 1 Foustage Chlorkalk med
Netto 164 Pd., mrk. H Nr. % for at det efter Deres

Skjon uden Betaling kan udleveres til Beboerne af

Nord- og Ost-Amtet, som Forebyggelsesmiddel mod
den paa Island herskende Faarepest.

Om hvad der i denne Henseende af Hr. Amtmanden
er foretaget, imodeseer man Deres nærmere Indberet-

ning. — Det islandske Departements Expeditions-Con-

toir den 9. August 1856 K

Deklaration fra Udenrigsministeriet, angaaende i?. August.

Handel med Kongeriget Begge Sicilierne. ^De-
klaration 1. Oktobr.

Islandske Departements Skrivelse til Amt- 25. August,

manden over Nord- og Oster -Amtet i Island,

angaaende Betaling for en Jordemoder -Elev.

Khavn den 25. August 1856. — isl. Copieb. 1856,

Nr. 401 (501).

Saaledes som behageligen vil erfares af den i Gj en-

part vedlagte Skrivelse fra den kgl. Fodsels- og Pleie-

stiftelses Inspektion, dat. den 19. dennes, tilkommer

der Stiftelsens Kasse for Thorbjorg Sveinsdatters For-

syning med Jordemoder-Instrumenter og nogle andre

Fornodenheder, samt for hendes Underviisning i at kop-

sætte, 50 Rd. 57 Sk.

1

) For det sendte Glaubersalt og Chlorkalk anvises Mate-

rialist Th. Lose & Co. 38 Rd. 76 Sk. Isl. Copieb. sst.

Nr. 388 (488).

i
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1856. Da det under D» D. er foranlediget, at disse 50

25^AugusT ^ v*"e blive, som en Udgift for Islands Jorde-

bogskasse, anviste ovennævnte Stiftelse til Udbetaling

af Finantshovedkassen her i Staden, skulde Ministeriet

tjenstl. have Hr. Amtmanden anmodet om, behageligen

at ville foranstalte det nævnte Belob refunderet ved

' Indbetaling af Amtsrepartftionsfonden i fornævnte Jorde-

bogskasse, idet man tilfoier, at Landfogden under D. D.

herfra er tillagt fornoden Ordre til Belobets Modtagelse.

— Det islandske Departements Expeditions - Contoir

den 25. August 1856.

_

12. Septbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

og Biskoppen over Island, ang. Auktions-Salair

ved Forauktionering af Hospitalslodder. Rhavn

den 12. Septembr. 1856. — isl. Goptebog ib56,

Nr. 430 (530). — Islandsk: Ti'bindi um stjérnarmålefni Is-

lands I, 144.

Med behagelig Skrivelse af 16. Mai sidsti. have

Hr. Stiftamtmanden og Deres Hoiærv. til Justitsmini-

steriets Afgjorelse indsendt et fra Land- og Byfoged,

Cancelliraad Finsen modtaget Andragende om, at er-

holde sædvanligt Salair for Forauktioneringen af de

Kaldaoarnes Hospital i Reykjavik Kjobstads Distrikt,

samt i Guldbringe og Kjose Syssel, tilfaldende Lodder

af Fiskefangst.

I denne Anledning skulde jeg, næst at bemærke,

at det omhandlede Sporgsmaal, der nærmest beroer

paa Fortolkning af § 20 i Anordning om Hospitalerne

paa Island af 27. Mai 1746, iovrigt henhorer under

Domstolenes Afgjorelse, til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Justitsmini-

steriet maa holde for, at Auktions-Salair ikke kan

nægtes Andrageren, ligesom der, naar dette erkjendes,

ikke i Sportelreglement af 10. Septembr. 1830 er nogen

Hjemmel til at antage, at der, saaledes som Hr. Stift-
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amtmanden og Deres Hoiærv. har fonneent, kun skulde 1856.

tilfalde ham anordningsmæssigt Salair af de ved Op- V^c^vT
raabene gjorte Buds samlede Sum, hvorimod Salairet,

som sædvanlig, vil være at beregne af det hele Auk-

tions-Provemie. — Justitsministeriet den 12. Septembr.

1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Justitsraad, 12. Septb

Dr. philos. G. M. Poulsen, ang. Forslag om en

monopoliseret Dampskibsforbindelse med Island.

Khavn den 12. Septembr. 1856. — isi. Copiebog

1856, Nr. 431 (531).

I et under 20. Juni d. A. indgivet allerunderd.

Andragende, der er tilstillet Justitsministeriet til Af-

gjorelse, har Skibsrheder Frank S. Thomas i London,

ved at meddele et Forslag, der gaaer ud paa at sætte

Dampskibe af tilstrækkelig Storrelse og Kraft i Fart

mellem en af de nordlige britiske Havne og Island,

saaledes at de skulde gjore to eller flere Reiser maaned-

lig, om Handelen udkræver det, anholdt om udelukkende

Tilladelse til at drive Handel (exclusive permission to

tråde) mellem Island, Færoerne og Storbritannien for

et nærmere bestemt Tidsrum, dog ikke kortere end

14 Aar. Ansogeren har derhos, for det Tilfælde, at

en saadan udelukkende Concession maatte blive ham

tilstaaet, tilbudt uden Vederlag at overtage Posttrans-

porten, samt bidrage til Lettelsen af enhver Ordning,

hvorved de nævnte Oer gjennem « North of Europa

Company« og andre i England tilstedeværende Kanaler

kunne bringes i en bekvem og nær Beroring med Re-

gi eringens Sæde.

Efter det Forhold, hvori Hr. Justitsraaden som

Overbringer af ovennævnte Ansogning staaer til denne

Sag, skulde jeg tjenstl. anmode Dem om, behageligen

at ville foranledige Andrageren tilkjendegivet, at, da

det vilde være aldeles stridende imod Lovene af 15. April
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1856. 1854 om Skibsfart og Handel paa Island og 21. Marts

TiTlseptbr
1855 om Ophævelse af den kgl. Enehandel paa Fær-

oerne og de Principer, hvorpaa bemeldte Love ere

byggede, at meddele en enkelt Mand eller et Interes-

sentskab en saadan udelukkende Concession, som den

af Andrageren begjærte, seer Ministeriet sig ikke istand

til at indlade sig paa foranforte Andragende. — Ju-

stitsministeriet den 12. Septembr. 1856.

22. septbr. Kongelig Resolution angaaende Bortsalg af

Bisperesidentsen Laugarnes, saavel Jord som

Bygninger. Frederiksborg den 22. Septembr.

1856. — fil. Departem. Forestill, og Resol. Protok 1856,

Nr. 28. — l Justitsministerens (Simony's') Forestilling 14.

Septembr. bemærkes, at efter at Ministeriet den 8. April havde

givet Ordre til at forsøge Salg af Bisperesidentsen Laugarnes

med Bygninger, enten samlet eller særskilt, havde Stiftamt-

manden nu indberettet, at der den 16. Juli er afholdt Auktion,

4l
men at der ved samme ikke er gjort hftiere Bud end 3521 Rd.

for Jorden og Bygningerne tilsammen, hvilket Bud er saa ringe,

at han ikke troer at burde indstille samme til Antagelse".

Derimod havde Stiftamtmanden indsendt tvende Andragen-

der, om at faa den nævnte Eiendom underhaanden tilkjttbs,

det ene fra Communalbestyrelsen i Reykjavik, „hvori anholdes

om, at Jorden Laugarnes maa blive bemeldte By overdraget,

imod at derfor svares en aarlig Afgift af 120 Rd., samt

de derpaa staaende Bygninger for en KjSbesum af 2000 Rd-,

hvoraf 1

a strax vilde blive udbetalt, og de resterende 2
3 for-

rentede paa anordningsmæssig Maade og under lovbefalet Sik-

kerhed"; det andet Andragende, fra Landsoverrets- Assessor

J6n Pétursson,
<4
der for den samlede Eiendom tilbyder en

KjObesum af 5000 Rd., imod ligeledes at udbetale 1
3 af samme

strax, og forrente de resterende 2
3 paa lovmæssig Maade".

Uagtet begge disse Tilbud svarede til den Biskoppen til-

staaede Husleiehjælp, mente Ministeriet dog, at, man ikke

burde antage noget af dem, men stille Eiendommen til ny

Auktion, og for at paaskynde AfgjtJrelsen af Sagen foreslaaes,

at give Stiftamtmanden Bemyndigelse til at give endelig Ap-

probation paa Salget, kun paa Betingelse, at Kjtibesummen
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ikke bliver mindre end 5000 Rd. for den samlede Eiendom. 1856.
Derfor indstilles:

1. at det allern. maa tillades, at Jorden Laugar-
29

*
SePtbr -

nes med det derpaa værende Steenhus og ovrige Byg-

ninger forsoges bortsolgt ved en paany afholdt offentlig

Auktipn,
;

'' ^^a ^Wj>? i
r
±r

Z}i, t
-
,

" Wcf;

2. samt at Stiftamtmanden over Island allernaad.

maa bemyndiges til at meddele endelig Approbation

paa det ved samme gjorte hoieste Bud, dog under den

Betingelse, at samme udgjor i det mindste 5000 Rd.

for den samlede Eiendom.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg den 22.

Septembr. 1856.

Kongelig Resolution angaaende Ildprægning: af *?• SePtbr -

Halvskillinger i Bronce. Bekjendtg. i8. juni 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 29. Septbr.

over Island, ang. Althingets Petition om Oprettelse
'

af et Landvæsens-Institut. Khavn den 29. Septbr.

1856. Jsi. Copieb. 1856, Nr. 458 (553).

Som Hr. Stiftamtmanden bekjendt, blev der af det

i forrige Aar forsamlede Altbing indgivet en allerund.

Petition om:

1) at Staten forelobig i nogle Aar vilde overlade

en bekvem Gaard i Sonder-Amtet, eller flere Gaarde,

og da helst een i hvert Amt, til afgiftsfri Brug eller Be-

nyttelse af den eller de Mænd, som der maatte ville

oprette et Landvæsens-Institut og ansaaes skikkede

dertil, og

2) at det maatte tillades Bestyrerne af de oeko-

nomiske Fonds at tilstaae ^inge ubemidlede Personer,

der havde Anlæg til Jorddyrkning, nogen Understotte!se
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1856. af bemeldte Fonds Renter, til at kunne nyde linder-

. Septbr. viisning paa de ommeldte Landboskoler.

Forinden allerund. Forestilling om bemeldte An-

dragende nedlægges, skulde jeg tjenstl. udbede mig

Deres Yttringer behageligen meddelte, om der maatte

være Anledning til for Sonder-Amtets Vedkommende

at gaae ind paa Althingets forste Indstillingspunkt, og,

hvis dette Sporgsmaal maatte blive besvaret bekræf-

tende, hvilken af Statens Gaarde i bemeldte Amt der

maatte ansees mest passende til det omhandlede Fore-

tagendes Realisation, samt endelig om der i bemeldte

Amt er nogen Mand, som er skikket til forestaae en

saadan Gaard og til at give unge Landvæsens-Elever

den theoretiske og praktiske Underviisning i de til

Jorddyrkningen henhorende elementaire Videnskaber,

som efter Oiemedet med Oprettelsen af en saadan

Landboskole vilde være nodvendig.

Da der iovrigt i Islands Sdnder-Amt er et land'

oekonomisk Selskab, hvis Formaal er at virke til Jord-

brugets Opkomst, synes Oprettelsen af en Landboskole

for bemeldte Amt at maatte være en Opgave, der

ganske stemmer overeens med det nævnte Formaal, og

man skulde derfor tjenstl. anmode Hr. Stiftamtmanden

om, behageligen at ville indhente Betænkning fra be-

meldte Selskabs Bestyrelse, om Samme vil sætte si?

i Spidsen for det omhandlede Foretagende og udarbeide

et Forslag til sammes Realisation.

Hvad dernæst Petitzonens andet Indstillingspunkt

angaaer, da existerer der vel ikke i Sonder-Amtet,

saaledes som i de to andre Arater, et saadant oeko-

nomisk Fond, hvorover Regjeringen kan disponere, °»

der kan saaledes ikke være Sporgsmaal om, for Re~

gjeringens Vedkommende, at bevilge saadanne Under-

stottelser til unge Menneskers Oplæreise, som bemeldte

Indstillingspunkt gaaer ud paa. Derimod tor man vist-

nok gjore Regning paa, at Sonder-Amtets oekonomisk e

Selskab, som i sin Tid har erholdt en Understottelse
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af 1000 Rd. af Statskassen, forsaavidt det ikke maatte 1856.

ville overtage Ordningen af hele det omhandlede Anlæg g^s^tbT
for Sonder-Amtets Vedkommende, dog ifolge sit foran-

givne Formaal vil yde dette en passende Understøttelse,

hvorom det forventes at Hr. Stiftamtmanden eventuelt

vil tilveiebringe nærmere Erklæring fra Selskabets Be-

styrelse. — Justitsministeriet den 29. Septbr. 1856 *.

Deklaration om Overeenskomst mellem Dan- i. oktbr,

mark og Kongeriget Begge Sicilierne, angaaende

Skibsfartens Udvidelse. Neapel den li Oktobr.

1856 2
. — Paa Udenrigsministerens Forestilling bifaldt Kon-

gen ved Resol. 17. August, at der mellem Danmarks og Begge

Siciliernes Udenrigsministre maatte, efter Bemyndigelse af deres

respektive Monarcher, udvexles en Deklaration om, at de ved

Traktat 13. Januar 1846 (XIII, 356-357) tilstaaede Begun-

stigelser med Hensyn til Told og Skibsfarts-Afgifter, alene

for de til de respektive Staters Havne direkte ankommende
Skibe, udstrækkes til Indførsel med Skibe, der med hvilken-

somhelst Ladning komme indirekte til de tvende Staters gjen-

') Ved Justitsministeriets Skrivelse s. D. til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet forlanges ogsaa hans Yttringer

„saavel over Sagen i det Hele for Nord- og Ost-Amtets

Vedkommende, som navnlig med Hensyn til, om der i

bemeldte Amt findes nogen Gaard, der kan ansees pas-

sende til det omhandlede Foretagendes Iværksættelse, og

om der er nogen Mand, som er skikket til at forestaa en

saadan Gaard, og til at give unge Landvæsens-Elever

den theoretiske og praktiske Underviisning i de til Jord-

dyrkningen henhørende elementaire Videnskaber, som efter

Oiemedet med Oprettelsen af en saadan Landboskole vilde

være nødvendig, samt endelig om, hvorvidt der maatte

være Anledning til, i Henseende til Petitionens andet

Indstillingspunkt, at tilstaa nogen Understøttelse, og da

hvor stor, af Nord- og Ost-Amtets oekonomiske Fond til

det deri ommeldte Ojemed". Isl. Copieb. 1856, Nr. 454

(554).
:^ [

f
2
) Justitsmin. Bekg. 19. Novbr. 1856.

XVI. B. 35
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1856. sidige Havne — deri tillige indbefattet de danske Coloniers

1. Oktbr. Havne ligesom ogsaa til indirekte Udførsel i Skibe med
—

• hvilkensomhelst Bestemmelse, dog saaledes, at dette ikke finder

Anvendelse paa Cabotage i de respektive Stater. — I denne

Anledning blev der af den danske Udenrigsminister paa Fransk

og af Udenrigsministeren i Neapel paa Italiensk afgivet en

Deklaration af det ovenangivne Indhold. — Depart. Tid. 1856,

S. 984—985 (Dansk). Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 744

—

745 (ligeledes kun paa Dansk). Udvexlingen af de saaledes

udfærdigede Deklarationer er foregaaet den 4. Oktobr. 1856

i Neapel, mellem den derværende danske Consul og den nea-

politanske Udenrigsminister.

Deklaration angaaende en Udvidelse af Bestem-

melserne i Handels- og Skibsfarts-Traktaten af 13.

Januar 1846.

Idet saavel Hans Majestæt Kongen af Begge Si-

ciliernes som Hs. M. Kongen af Danmarks Regjering

er besjælet af det levende Onske om at begunstige og

stedse udvide mere og mere Handelsforbindelserne imel- -

lem deres gjensidige Undersaatter, ere de blevne enige

om efter fælles Overeenskomst at fastsætte:

at de Begunstigelser med Hensyn til Handels- og

Skibsfarts-Rettigheder, der ere indrommede ved den

imellem de to Stater under 13. Januar 1846 afsluttede

Traktat blot for direkte ankommende Skibe og Varer,

skulle i Kongeriget Begge Siciliernes Havne, saavel

som det danske Monarchies og i sammes Besiddelsers

Havne, saalænge den nævnte Traktat er i Kraft, ud-

vides til Indforsel af alle Ladninger ved indirekte kom-

mende Skibe, saavel som til indirekte Udforsel med

hvilkensomhelst Bestemmelse; og

at denne Udvidelse ikke medforer nogen Foran-

dring i de Overeenskomster med Hensyn til saadan

Udelukkelsesret, som er forbeholdt nationale Skibe i

Henseende til Skibsfart og Handel imellem den ene og

den anden Havn i deres egne Lande, hvilket alminde-

ligt kaldes Cabotage.

Den nærværende Deklaration, der af Undertegnede,
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Hs. M. Kongen af Begge Siciliernes Udenrigsminister, 1856.

er udstedt i Hans Majestæts Navn og efter Allerhoist- ^Qktbr
sammes Bemyndigelse, vil blive udvexlet med en til-

svarende af Hs. Exe. Hr. de Scheele, Hs. M. Kongen
afDanmarks Udenrigsminister, og den omhandlede gj en-

sidige Behandling vil træde i Kraft fra den Dag, naar

Deklarationerne blive udvexlede.

Neapel den 1. Oktobr. 1856.

(undert.) Carafa.

(L. S.)

Reskript til Finantsminister Andræ, angaaende s. Oktbr.

Bekjendtgjorelse af Statsregnskab fra 1. April

1855 til 31. Marts 1856. Frederiksborg Slot

den 2. Oktobr. 1856, — Original- Aftryk, tilligemed

Regnskabet, trykt hos Schultz, VIII + 120 Sider. Khavn()856).
4«°. Depart. Tid. 1856, S. 936-941. Algreen-Ussings Sam-
ling af I.»ove og Anordninger m. v. Danmark vedkommende,

1856, S. 745—751 . — Af Regnskabet og Statsrevisorernes Beret-

ning optages kun, hvad der direkte angaaer Island. — Uddrag.

Frederik den Syvende &c. V. s. G. Det hos-

folgende, i Henhold til det af Os under 2. August f. A.

allerh. approberede Statsbudget i Vort Finansmini-

sterium opgjorte, Statsregnskab for Finantsaaret fra

1. April 1855 til 31. Marts 1856, hvilket har været

Os forelagt i Vort Geheimestatsraad, bemyndige Vi

Dig herved allern. til, i Forbindelse med dette Vort

allerh. Reskript, at lade bringe til almindelig Kundskab

ved Trykken saavel i det danske som i det tydske Sprog.

HvorefterDu Dig allerund. haver at rette. Befalende

Dig Gud ! — Skrevet paa Vort Slot Frederiksborg den

2. Oktobr. 1856.

[Bilag].

Statsregnskab for Finantsaaret 1855—56, opgjort

i Henhold til Statsbudgettet for samme Aar

85*
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1856. Indtægter.

» 2. Oktbr. B. Særlige for de enkelte Landsdele . .

.

a. Kongeriget . . . Budget Regnskab
Rd. J3

Rd. p

3. Islandske Intrader (Indtægts-

Bilag 13) 31800 29498 46}

Kassebeholdning : ....

.... ved Islands Jordebogskasse . . Rd. 24045 4 Sk.

Statsbogholderiet den 30. August 1856.

i

Indtægts-Bilag 13.

Islandske Intrader.
Budget Regnskab
Rd. p Rd. jl

1. Almindelige Indtægter 1800 » 1043 64

2. Særegne Indtægter 24869 6 25883 22

3. Afdrag paa Kjobesummer for

solgt Jordegods og Eiendomrae,

samt Renter af de i de solgte

Eiendomme endnu indestaaende

Salgskapitaler 800 » 804 67

4. Tilbagebetaling af Laan og fore-

skudte Summer 4300 » 3388 19

31119
76~

Hertil: Restance fra 1854—1855

595 Rd. 85 Sk., hvorfra ifolge

Antegnelse ... 73. 11 522. 74

hvorfra udestaa-

ende Restancer

31. Marts 1856 567. 74

Versurudgift . 1576. 29£
2144. 7£

-f- 1621 29|

lait . . . 31769 6 29498 46 \

afrundet . . . 31800
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ad 1. Disse Indtægter ere: Afgift af Arv og 1856.

overdragne Eiendomme, Gebyrer for Bevillinger og Be- 2. Oktbr.

stallinger, samt Rangskat.

ad 2. Herunder falde: Syslernes Forpagtnings-

afgifter, Laugthingskriverlon, administrerede Mandtals-

bogsintrader, Kongetiende, Laugmandstold, Afgifter af

den islandske Handel, Indtægter af det kgl. Jordegods,

Forpagtningsintrader, Rente af Kjobesummen for Jorden

Laugarnes, Afgift af Jorden Bessastad ni. m., samt til-

fældige Indtægter. Af Regnskabssummens Belob er

9025 Rd. 93 Sk. Afgift af den islandske Handel.

Udgifter.

B. Særlige for de enkelte Landsdele.

Udgifts-Bilag 10:

Indenrigsministeriet for Kongeriget ....
V i

-

B. Island.

a. Udgifter, Indenrigsministeriet vedkommende:

Budget Regnskab Budget Regnskab
Rd. /S Rd. Rd. /$ Rd.

1. Lonninger,

Contoirholdm.v.9285 »> 9563 64
2. Andre Udg. 1607016 13344 20,

25355 16 22907 84
b« Udgifter, Justitsministeriet vedkommende:

1. Lonninger til

Justits- og Politi-

Embedsmænd og
Betjente 4300 » 4170 80
2. Udgifter tilMe-
dicinalvæsenet. . 5480 » 5202 7

9780 » 9372 87

c - Udgifter, Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-
væsenet vedkommende:
I- Udg. til Geist-
ligheden 3162 72 3004 56
2. Udgifter til det
lærde Skolevæsen 13240 » 12922 80

16402 72 15927 40
Uforudseelige og tilfældige Udg. 4000 • 1421 45

55537 88 49629 64
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1856. Regnskabs- Udtog

2. Oktbr. som Bidrag til Statsrevisoratets Beretning for 1855—56.

[S. 12—13. — Statsrevisorornes Beretning til Rigsdagen om

Statsregnskabet for Finantsaaret 1855—56. 124 -f- 32 Sider.

Khavn. 1853. 4.].

Finantslovens § 29.

B. Udtog af Regnskabet for Island.

Indtægt (Finantslovens § 14).

1. Almindelige Indtægter:
Bevilling. Regnsknb.

Rd. fi Rd. P>

a. Afgifter af Arv og overdragne

Eiendomme 730 1
»

b. Gebyrer for Bevillinger og Be-

stallinger 620 » 530 48

c. Rangskat 450 »> 513 16

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . 2610 »

b. Laugthingsskriverlonnen .... 32 6

c. Mandtalsbogsintrader 600 » \ 7616 64f
9

d. Kongetienden 2830 »

e. Laugmandstold 340 »

') er i Regnskabet indbefattet under Indtægtspost 2. a—e.

2
) Antegningen var saalydende:

„Finantslovens Conti 1 a og 2 a, b, c, d og e ere i

Regnskabet sammendragne til een Conto, under den For-

klaring, at Indtægterne for Tiden ikke nærmere kunne

specificeres, eftersom de fra Sysselmændene, angaaende

sammes Indbetaling, afgivne Beretninger ikke ere tilstræk-

keligen detaillerede".

„Hvorfor Sysselmændene have forsømt den befalede

Sondring, og om Noget er foranstaltet for at supplere det

nærværende Regnskab og for at forebygge lignende Ufuld-

stændighed i tilkommende Regnskaber, bedes behagelig

oplyst".

Besvarelsen : „Uagtet gjentagne Paalæg have endnu

ikke alle Sysselmænd paa Island efterkommet i deres Be-

retninger om Indbetalinger pr. Anviisninger, betalbare her

i Staden, tilstrækkelig at detaillere de her omhandlede



Statsregnskab for 1855—1856. 551

Bevilling. Regnskab. 1 QKfi
Bd. li Rd. fi

A0J0,

f. Afgifter af den islandske Handel 9400 » 9025 93

g. Indtægter af det kg]. Jordegods 7870 » 8269 40

h. Forpagtningsintrader 75 » 75 4

i. Rente af Kjobesummen forJorden

Laugarnes 112 » 112 »

k. Afgift af Jorden Bessastad m. m. 100 » » »

1. Tilfældige Indtægter 900 » 784 13

3. Afdrag paa Kjobesummer og

Renter af Salgskapitaler 800 » 804 67

4. Tilbagebetaling af Laan og

Forskud

4300

» 3388 19
* 9 •

31769 6 31119 76|

+ Restancer ult. Marts 1855 522. 74
-7- Restancer ult. Marts 1856 567. 74

• • ~t~ 45 f ».

31769 6 31074 76|

Jordebogskassens Beholdning ult. Marts 1855 21631 23

Jordebogskassens Beholdning ult. Marts 1856 24045 4

2. Oktbr.

Indtægter. Det er derfor paany, gjennem det islandske

Departement, indskjærpet Vedkommende at efterkomme

deres Pligt i bemeldte Henseende".

Til Oplysning og Efterretning navnlig for den tilkom-

mende Statsrevision.

) ad 22. Antegningen var saalydende:

„Istedetfor at Jordebogskassens Restancer i Regnskabs-

Oversigten ved Slutningen af Indtægterne ere tillagte med
det Belob, samme, efter modtagen Berigtigelse i Regn-

skabsaaret, udgjorde ved Aarets Begyndelse, og fradragne

med det kun lidet (45 Rd.) stSrre Belob, der udestod ved

Aarets Udgang, ligesom Kassebeholdningen i en Anmærk-
ning ved Slutningen af Udgifterne er opgjort og anført

inden Linien, tillader man sig at bnske og anbefale, at

den foran i Post A 1 og 2 foreslaaede Form for Kasse-

beholdningens og Indtægts- og Udgifts-Restancers Postering

i Linien ved Aarets Begyndelse og ved dets Udgang maa



552 Statsregnskab for 1855—1856.

2. Oktbr.

1 Q5« Bevilling. Regnsiab.

Udgift (Finantslovens §29 B). Rd. Rd. /5

a. Indenrigsministeriet vedk.

:

1. Lonninger, Contoirhold m. v. . . 9285 » 9563 64 1

2. Andre Udgifter 16070 » 13344 20

b. Justitsministeriet vedk,:

1. Lonninger til Justits- og Politi-

Embedsmænd og Betjente .... 4300 » 4170 80

2. Til Medicinalvæsenet:

«. Lonninger 5080 » i -

fi. Andre Udgifter . . . . 400 »
i

c. Ministeriet for Kirke- og Un-

derviisningsvæsenet vedk.

:

1. Til Geistligheden 3162 72 3004 56

2. Det lærde Skolevæsen:

« LSnninger 8250
»

j g0
/?. Andre Udgifter 4990 »

)

d. Uforudsete og tilfældige Udg. 4000 » 1421 45

55537 88 49629 64

blive fulgt ogsaa for den islandske Jordebogskasses Ved-

kommende ved den fremtidige Regnskabs-Aflæggelse".

Besvarelsen:
<t
Den foreslaaede Posteringsmaade af

Restancerne og Beholdningen ved Islands Jordebogskasse

skal for Fremtiden blive taget til Fblge".

Til Efterretning.

ad 23. Besvarelsen meddeler efter Anledning af An-

tegningen, at der ved den islandske Jordebogskasse ikke

gaves andre eller flere Indtægts- eller Udgifts- Restancer,

end de i Regnskabs-Oversigten opfdrte.

') ad 24. Antegningen gik ud paa, at et Udgiftsbeløb af 287 Rd.

64 Sk. paa Conto a, l : „Limninger, Contoirhold m. v.",

maatte som Restance, hvortil Intet var bevilget ved Fi-

nantsloven og ingen Deel af Kassebeholdningen ved det

foregaaende Regnskab reserveret til sammes Betaling,

underkastes Rigsdagens Besætning.

Besvarelsen yttrede alene : „Herved vides Intet at be-

mærke". — Det indstilles: „Udgiften, 287 Rd. 64 Sk.,

passerer".
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Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang. Undersøgelse af de af engelske Fiskere

begaaede Uordener. Khavn den 7. Oktbr. 1856 \

— IsK Copieb. 1856, Nr. 472 (5>TZ).

Med behagelig Skrivelse af 21. August har Uden-

rigsministeriet tilstillet Justitsministeriet en Gjenpart af

en af den kgl. danske Gesandt i London overleveret

Note, indeholdende Oplysninger om Udfaldet af den

Reise, som Chefen for Krigsskibet «Coquette», Capi-

tainlieutenant Risk, i denne Sommer har foretaget til

Island, i den Hensigt at undersoge de Lovovertrædelser,

hvori engelske og irke Fiskere under deres Ophold ved

Islands Kyster have gjort sig skyldige, og omtrent sam-

tidigt dermed har Ministeriet fra Stiftamtmanden over

Island modtaget den i Gjenpart vedlagte Indberetning

om denne Sag.

Det synes nu vel at fremgaae navnligen af Stift-

amtmand Grev Trampes Beretning, at der ingen egentlig

Undersogelse af de paaankede Uordener har fundet

Sted, idet Capitainlieutenant Risk synes at have op-

givet den af ham tidligere paatænkte Reise til Oster-

iandet, hvor de ommeldte Overtrædelser vare begaaede.

Men uagtet man ikke kan Andet end beklage dette,

niaa Ministeriet dog tiltræde den af Udenrigsministeriet

yttrede Anskuelse om, at der ikke vil være tilstrækkelig

Anledning til at foretage Videre i den heromhandlede

Sag, navnligen med Hensyn til, at der nu er hengaaet

saa lang Tid siden Overtrædelserne bleve begaaede, at

fornoden Oplysning i Sagen nu vanskeligen vilde kunne

tilveiebringes. Da det imidlertid maa ansees for hen-

sigtsmæssigst og onskeligst, at Noget maatte blive gjort

til for Fremtiden at forebygge saadanne Overgreb, som

i de senere Aar hyppigen have gjentaget sig i Island

fra engelske Fiskeres Side, skulde jeg tjenstl. henstille

*) Justitsmin. Skriv. 23. Decbr. 1856.
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1856. til velbemeldte Ministerium, om Samme ikke maatte

V^Oktbr
^n(^e foranlediget til at gjore den engelske Re-

gjering bekjendt med det af Stiftamtmand Trampe frem-

satte Forslag om, at de engelske og irske Fiskerskibe

maatte blive forsynede med store Mærker paa begge

Sider af Skroget, samt i Seilene, saaledes som Tilfældet

er med de hollandske og franske Fiskerskibe, og at

opfordre dem til at træffe den i saa Henseende for-

nodne Foranstaltning.

Sluttelig har jeg troet at burde gjore Udenrigs-

ministeriet bekjendt med Indholdet af de i Oversættelse

medfølgende tvende islandske Bladartikler 1
, idet jeg

dog skal bemærke, at Ministeriet endnu ikke har mod-

taget nogen officiel Indberetning om de i samme paa-

ankede Fakta. — Justitsministeriet den 7. Oktobr.

1856.

is. oktbr. Kongelig Resolution angaaende Understøttelse

til to Landvæsens-Elever fra Island. Christians-

borg den 18. Oktobr. 1856. — Det islandske De-

partern. Forestill, og Resol. Protok. 1856, Nr. 30.

I Forestilling fra Justitsministeriet (.Simony) af 14. Oktbr.

bemærkes, at en Ansøgning var indkommen igjennem Land-

husholdnings-Selskabet fra Friobjørn Bjørnsson, som ved kgl»

Resol. 18. Februar 1856 havde faaet Understøttelse til at lær«

Landvæsenet, og opholdt sig midlertidig hos Proprietair Leth

paa Tanderup. Denne havde bevidnet, at han der havde

„erhvervet sig fuldkommen Færdighed i alle forefaldende Ar-

beider, og at han ved sin Opmærksomhed, Stadighed og
•

exemplarisk gode Opførsel har gjort sig fortjent til sin

Principals bedste Anbefaling" 5 og Landhusholdnings-Selskabet,

som paa Grund af andre paatagne Forpligtelser ikke saa sig

istand til at understøtte ham, anbefalede ham „til Ministeriets

særdeles Gunst", idet det vedlægger en Erklæring fra hans

Fader, Bonden Bjørn Thorlaksson, hvori han giver Sønnen

Tilsagn om, at ville overdrage ham sin Eiendomsjord i
Fæste

et Aar efter at han er kommen hjem fra Danmark. Desuden

') Norbri IV, 54. tø6o61fr VIII, 110.
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tilfoier Selskabet, at Proprietair Krarup paa Skibildgaard har 1856.
erklæret sig villig til at modtage Ansbgeren mod et Honorar -

af 120 Rd. for det tilstundende Vinter- Cursus. 18
-
0ktbr

Landvæsens-Eleven Olafur Sveinsson paa Skibild sbgte

om at maatte blive der endnu i forestaaende Vinter, paa Grund

af, at han ved Sygdom var sat noget tilbage. Proprietair

Krarup havde erklæret sig villig til at beholde ham, da han

„har viist sig særdeles flink og dygtig", mod et lignende Ho-

norar som ovenanfdrt, og han gjbr navnlig opmærksom paa,

at Engvandings-Arbeider, som mest udfores i Oktober og No-

vember Maaneder, samt tidligt om Foraaret, vilde give Eleven

Leilighed til at lære denne Branche af Landvæsenet.

Da Ministeriet saaledes anseer det for særdeles nyttigt for

begge Elever, at de kunde sættes istand til at tilbringe Vin-

teren paa Skibild, for videre at uddannes i Landvæsenet,

indstilles

:

at Islænderne Friobjorn Bjornsson og Olafur

Sveinsson i indbemeldte Oiemed allern. maatte be-

vilges en Understøttelse af 120 Rdlr. hver, af Ren-

terne af den ved allerh. Resolution af 25. Juli 1844

oprettede Understøttelsesfond for Island.

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 18.

Oktobr. 1856.

Patent for det danske Monarchi, angaaende 18. oktbr.

Convention med Kongeriget Nederlandene om An-

sættelse af Consular-Embedsmænd. Christiansborg

Slot den 18. Oktobr. 1856. — Dette Patent er sendt

M Amtmændene i Island ved Justitsministeriets Circulaire af

12 Januar 1857 og anfbres som publiceret 1857 i Reykjavik

samt i Skaptafells og Borgarfjords Sysseler i Sonder-

Amtet, ligeledes i Snæfellsnes Syssel i Vester-Amtet; 1858 i

Myra og Hnappadals Syssel i samme Amt. I de andre Sys-

seler anfbres det ikke som publiceret. — Original-Aftryk paa

Dansk og Tydsk med vedfoiet Convention af 6. Juni 1856

Oee under dette Datum), trykt hos Schultz, 12 Sider i 4*\

fiepart. Tid. for 1856, S. 1063-1069 (Dansk alene). Algreen-
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1856. Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-— —kommende, 1856, S. 764—770 (Dansk alene").

18. Oktbr.

Patent for det danske Monarchi, betræffende den

med Kongeriget Nederlandene afsluttede Convention

angaaende Ansættelse af Consular-Embedsinænd i de

respektive Colonier, derunder, for Danmarks Vedkom-

mende, indbefattet Island og Færoerne.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Vi have

allern. fundet Os foranledigede til at afslutte med Hans

Majestæt Kongen af Nederlandene en Convention an-

gaaende Ansættelse af Consular-Embedsmænd i de re-

spektive Colonier, og bringe bemeldte Convention, efter

at Ratifikationerne gjensidigt ere udvexlede, herved til

offentlig Kundskab.

Hvorefter alle Vedkommende have sig allerund.

at rette. — Givet paa Vort kgl. Slot Christiansborg

den 18. Oktobr. 1856.

23. oktbr. Reskript angaaende Prinds Christians Kaldelse

til Sæde i Statsraadet. Christiansborg 23. Oktbr.

1856. — Ved dette Reskript, der er udfærdiget igjennem

Conseilspræsidiet (Andræ), kaldes Hans HBihed Prinds Chri-

stian til Danmark, i Overeensstemmelse med Forfatningsloven

af 2. Oktobr. 1855 § 14, til at tage Sæde i det Geheime-

Statsraad. — Rubr. i Depart. Tid. 1856, S. 961.

i. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til General-Told-

direktoratet, ang. Forholdene med Hensyn til Skibes

Registrering paa Island. Khavn den 1. Novbr.

1856 1
. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 516 (616); jevnf. W«

Journ. 6, 521.

Ved at tilstille Justitsministeriet det hoslagt til—

bagefolgende Andragende, hvori islandsk Kjobmand

») For. 25. Juni 1869.
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Jacobsen har forespurgt, hvorvidt der skal erlægges 1856.

Tilkjobs-Afgift af et af ham fra Hamburg kjobt Skib, 1. Novbr.

der tidligere har været dansk Eiendom, har General-
~*r~*m^~'

Tolddirektoratet, med Hensyn til, at det i dette An-
dragende er anfort, at Skibet vil blive hjemmehorende

i Island, i behagelig Skrivelse af 10. April d. A. be-

gjært Oplysning meddeelt, om der paa bemeldte

finder nogen Registrering Sted af saadanne paa Oen

hjemmehorende Skibe, eller om dertil onskes nogen

Foranstaltning foiet fra det herværende Toldvæsens

Side.

Efter at Justitsministeriet i denne Anledning har

brevvexlet med Stiftamtmanden over Island, skulde

man, næst i Gjenpart at vedlægge den af Byfogden i

Reykjavik over Sagen afgivne Betænkning 1
, ikke und-

') Byfogden i Reykjavik, Vilhjålmur Finsen, havde i sin

Skrivelse til Stiftamtmanden, 4. August 1856, yttret sig

paa følgende Maade:

«Spørgsmaalet, om et Skib ansees hjemmehørende i

Danmark eller i Island, er formentlig uden nogen væsent-

lig praktisk Betydning for den islandske Handel eller

Skibsfart, og navnlig vilde et Skib, der var optaget i

Skibsregisteret i en By i Island, ikke der nyde nogen

Rettigheder eller Fordele fremfor ethvert andet Skib.

Specielt maa det anføres, at ifølge den under 12. Mai
f- A. af Indenrigsministeriet approberede Havnetaxt for

Reykjavik blive nogle af de der stipulerede Afgifter at be-

tale med et nedsat Beløb, naar Skibene efter thinglæste
N

Skjøder tilhøre stadigen bosatte Mænd i Byen, der ikke

andetsteds tillige holde Dug og Disk, men hvorved saa-

ledes intet Hensyn tages til, om Skibet andetsteds er ind-

registreret. Iøvrigt har det været Sædvane blandt de is-

landske Lokaløvrigheder, i Skibspapirer og lignende Doku-

menter at anføre Skibet som hjemmehørende i Island,

naar dets Rheder er Borger her i Landet, og ligesom dette

vistnok ikke er korrekt, saaledes medfører Mangelen af

en Registrering af her hjemmehørende Skibe en Ulempe,

naar en islandsk Kjøbmand maatte i Udlandet tilkjøbe sig

et Skib af fremmed Nationalitet, for at benytte samme til
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1856. lade tjenstl. at meddele, at ligesom der ikke i Island

l. Novbr. finder nogen Registrering Sted af de dersteds hjemme-

horende Skibe, saaledes turde der ogsaa, efter hvad

Byfogden har oplyst, for Tiden være overveiende Be-

tænkelighed ved at træffe nogen saadan Foranstaltning

paa bemeldte O. — Justitsministeriet den 1. Novbr.

1856.

Handelen paa Island, idet et saadant Skib da ikke ved

Ankomsten hertil kan opnaae dansk Nationalitet, og paa

den anden Side ikke kan tilpligtes at betale TilkjObs-

afgiften. Et Exempel herpaa indtraf navnlig i forrige Aar,

da et hamborgsk Skib blev tilkjtibt af en af de Handlende

i Reykjavik, og ankom hertil umiddelbart fra Hamborg, i

hvilket Tilfælde Vedkommende, for at undgaa at betale

Tillægsgebyr ifølge Loven af 15. April 1854 § 7 for det

islandske Beseilingspas, ved Revers forpligtede sig til

inden en bestemt Tid at foranledige Skibet nationaliseret

ved et dansk Toldsted, samt der at betale Tilkjftbsafgiften.

— Ligesom imidlertid saadanne Tilfælde næppe vilde blive

hyppige, og i al Fald hver Gang vilde blive at gjftre til

Gjenstand for en Indberetning, og ligesom der i et saa-

dant Fald synes at kunne sørges tilstrækkelig for ved-

kommende Kjcibmands Tarv ved Anvendelse af en lignende

Fremgangsmaade, som i det nys anførte Tilfælde, saaledes

formenes Indførelsen af en Registrering i Island af de her

hjemmehørende Skibe, der da i al Fald maatte oprettes

paa ikke færre Steder end de sex i Loven af 15. April

1854 § 2 ommeldte Havne, at ville blive ikke lidet van-

skelig, naar en fuldkomment paalidelig Maaling af Skibene

og Udstedelse af formelige Maalebreve for samme skulde

dermed forbindes, da denne Forretning efter min (V. Finsens)

Anskuelse udfordrer saa megen Sagkundskab og Oveise,

at sammes Udførelse na?ppe vilde kunne paalægges de

lokale Ovrigheder, over hvis Evner den dem paalagte

Forpligtelse til at eftermaale fremmede Skibe, naar Mistanke

haves om den opgivne Drægtigheds Rigtighed, vistnok

allerede er, hvorimod sagkyndige Personer dertil i saa

Fald maatte ansættes, en Omstændighed, der imidlertid

vilde medføre en forholdsviis vistnok altfor stor Udgift'*-
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1856.

over Island, ang. Dispensationsret for Lægerne.
3 - Novbr -

Khavn den 3. Novembr. 1856. — Afskrift efter

Original i Stiftamts-Archivet. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 518

(618). — Islandsk: Tfåindi ura stj6rnarmål. Islands 1, 145.

Efter at Justitsministeriet har indhentet Betænk-

ning fra Amtmanden over Islands Nord- og Ost-Amt

over det af Hr. Stiftamtmanden med behagelig Skrivelse

af 29. Septbr. f. A. hertil indsendte Andragende, hvori

Distriktslæge Josep Skaptason i Hunavatns Syssel har

anholdt om Tilladelse til at maatte forskrive direkte

fra Kjobenhavn den Medicin, som han bruger i sin

Praxis, har jeg under D. D. anmodet Amtmand Hav-

stein om at tilkjendegive bemeldte Skaptason, at det

maa have sit Forblivende ved det kgl. danske Cancellies

Skrivelse af 9. Marts 1841, hvorefter en saadan Til-

ladelse, som ansogt, ikke kan meddeles.

Ved at meddele Hr. Stiftamtmanden Ovenstaaende

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgj oreise

for Apotheker Randrup i Reykjavik, der igjennem Is-

lands Nord- og Ost-Amt har besværet sig over, at

Skaptason aarligen lader sig tilstille fra Kjobenhavn

den Medicin, han forhandler baade i Praxis og i Haand-

kjob, skulde jeg, med Hensyn til det af Dem i Slut-

ningen af fornævnte Deres Skrivelse af 29. Septembr.

f. A. gjorte Forslag om, at det maatte strængt

indskjærpes Apothekerne i Island, ikke at udsælge

Medikamenter uden til de autoriserede Læger, eller

efter disses Recepter, tjenstl. tilfoie, at jeg har fundet

overveiende Betænkelighed ved at træffe en saadan

Foranstaltning, hvilket i intet Tilfælde vilde kunne skee

i det af Dem i Forslag bragte Omfang, da Apothekerne

i Island ligesaavel som Apothekerne i Danmark ere

berettigede til at forhandle visse Medikamenter i Haand-

kjob uden Recept. — Justitsministeriet den 3. Novbr.

1856.
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1856. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

3. Novbr. over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende

en Distriktslæges Dispensation af Medicin. Khavn

den 3. Novembr. 1856. — tø. Copiebog 1856, Nr.

517 (617).

Efter at Justitsministeriet har modtaget Hr. Amt-

mandens Betænkning af 12. Juli sidsti. over det af

Distriktslæge Josep Skaptason i Hunavatns Syssel ind-

givne Andragende, om Tilladelse til at maatte forskrive

direkte fra Kjobenhavn den Medicin, som han bruger

i sin Praxis, skulde jeg til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse for Andrageren tjenstl. melde,

at det maa have sit Forblivende ved det kgl. danske

Cancellies Skrivelse af 9. Marts 1841, hvorefter en

saadan Tilladelse, som ansogt, ikke kan meddeles. Det

tilfoies, at Ministeriet under D. D. har anmodet Stift-

amtmanden over Island om, at gjore Apotheker Ran-

drup i Reykjavik bekjendt med ovenstaaende Resolution,

med Hensyn til at denne i et af Dem under 22. Oktbr.

f. A. hertil indsendt Andragende har besværet sig over?

at ovennævnte Distriktslæge Skaptason aarligen lader

sig tilstille fra Kjobenhavn den Medicin, som han for-

handler i Praxis og i Haandkjob. — Justitsministeriet

den 3. Novembr. 1856.

8. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Regler

for Anskaffelsen , af islandske Sopasse. Khavn

den 8. Novembr. 1856. — id. Copiebog 1856, Nr.

523 (623]. — Islandsk: Tioindi um stj6rnarmålefni Islands

I, 145—146.

I behagelig Skrivelse af 6. August d. A. har Hr-

Amtmanden andraget, at det oftere har været TilfflBldet,

at Skibe, tilhorende Handlende i Kjobenhavn, have an-

lobet andre Havne paa Nordlandet end Oefjord, uden
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at være forsynede med de befalede islandske Sopas, 1856.

og at Sysselmændene i saadanne Tilfælde, naar Skibene, 8. Novbr.

Forerne og Rhederne have været dem bekjendte og de
-

ovrige paabudne Beviisliglieder have været tilstede, ikke

have troet at burde lægge nogen Hindring i Veien for

Udlosningen af de tilfdrte Ladninger, men derimod ladet

sig noie med at Passene, endog flere Dage efter Ud-

losningen, ere. blevne erhvervede fra Sysselmanden i

Oefjords Syssel. Da en saadan Fremgangsmaade, skjondt

det hidtil er bleven paaseet, at Statskassen ikke herved

har lidt noget Tab, dog muligen i Tidens Lob vilde

kunne afstedkomme Uordener, har Hr. Amtmanden der-

hos indstillet, at de her i Landet bosatte islandske

Kjobmænd maatte blive tilholdte om, naar de direkte

afsende Skibe til andre islandske Havne end de be-

stemte Beseilingspladse, da for Afreisen fra Danmark
at forsyne sig med Sopas, og naar de fra andre Havne,

end Beseilingspladsene, expedere Skibe til Udlandet,

som derfra retournere til Island, i saa Fald at erhverve

Sopas hos de danske Consuler i Udlandet.

I denne Anledning skulde jeg tjenstl. melde, at

da det ifolge Lov af 15. April 1854 § 5 er tilladt at

lose islandsk Sopas paa de i bemeldte Lovs § 2 om-
meldte sex Steder i Island, vil det af Hr. Amtmanden
1 Forslag bragte Tilhold ikke kunne gives de islandske

Kjobmænd; derimod vil Oiemedet formentligen bedst

kunne opnaaes, naar den Sysselmændene paalagte Pligt,

*kke at tilstede nogen Udlosning forend Sopasset er

blevet dem foreviist eller erhvervet i Island, strængt

overholdes, og jeg skal derfor tjenstl. anmode Hr. Amt-
manden om, behageligen at indskjærpe de paagjeldende

Sysselmænd for Fremtiden noie at holde dem de derom
1 Lovgivningen foreskrevne Regler efterrettelige. —
Justitsministeriet den 8. Novembr. 1856.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse n. Novbr.

W Conferentsraad Thomsen, Direkteur for Museum
XVI. B. 36
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1856. for de nordiske Oldsager, ang. ældre Sager fra

^N^bJT den forrige Domkirke paa Holum. Khavn den

11. Novbr. 1856.-— Isl. Copieb. 1856, Nr. 530 (G30).

Efter at Ministeriet, i Anledning af Hr. Confe-

rentsraadens i forrige Aar hertil indgivne Andragende

om, at nogle ved Holum Kirke paa Island formentlig

opbevarede Bispekaaber og Messeklæder maatte afgives

til Museet for nordiske Oldsager, desangaaende havde

henvendt sig til Eieren af bemeldte Kirke *, har man

nu fra denne modtaget medfolgende Kasse, mrk. H. D.>

med forskjellige Gjenstande, som Provst Benedikt Vig-

fusson har overladt til Museet uden Vederlag, idet han

kun har yttret Onske om, at erholde en malet Copie

af det fremsendte Portrait af Biskop Thorlak Skulason

(see vedlagte Gjenpart af hans Skrivelse). — Mini-

steriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den 11-

Novembr. 1856.

Novbr. Kirke- og Undervisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Salg af Boge*

fra Skolebiblioteket. Khavn den 12. Novembr.

) Med Skrivelse 18. Juli 1856 sender Kirkens Eier, Provst

Benedikt Vigfusson: 1) Et Alterklæde med Tilbehør ;

2) To Alter-Vinger eller Omhænge ; 3) To Bispekaaber

eller saakaltlte Chorkaaber; 4) To Messehagler ; 5) P°r*

trait af Biskop Thorlak Skulason, som skulde være syet

af Halldora, Datter af Biskop Gudbrand. — I samme

Skrivelse bemærker Provsten, at Men af Paven til afdode

Biskop Jon Arason i sin Tid skjænket Bispekaabe af rfldt

Flbiel, ifolge afgangne Biskop Geir Vidalins Begjæring 1

Skrivelse af 28. April 1814, alt er bleven afleveret til Dom-

kirken i Reykjavik uden nogensomhelst Erstatning"«

Efter Conferentsraad Thomsens Svarskrivelse 12. Decbr.

1856 havde han udtaget til Museet „en gammel Messe-

hagl, et Alterklæde og en saakaldet Alter-Vinge", men

agtede at sende de Bvrige Sager tilbage. Isl. Journ. ®f

743. 842. 864.



Cultusmin. Skhiv. ang. Skolebibliotheket. 563

1856. — Afskrift efter Originalen i Stiftamts-Archivet. — 1856.

Isl. Copieb. 1856, Nr. 537 (637). ISn^.
I Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens og

Deres Hoiærværdigheds behagelige Skrivelse af 27. Sep-

tember sidsti. hertil indsendte Andragende fra Bestyrelsen

for Islands Stiftsbibliothek om, at en Deel af de Boger,

som for Skolebibliothekets Regning skulle bortsælges,

maatte blive forstnævnte Bibliothek overladte gratis,

undlader jeg ikke tjenstl. at melde, at Ministeriet ikke

finder sig befoiet til at gaae ind paa bemeldte An-

dragende, og at man derfor maa have Dem anmodet

om, snarest muligt at foranstalte detFornodne til for-

nævnte Bogers Bortsalg i Overeensstemmelse med Mini-

steriets Skrivelse af 23. August 1851. — Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet den 12. Novembr.

1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Finantsmini- is. Novbr

steriet, ang. Forslag om nogle Loves Udvidelse

til Island. Khavn den 18. Novembr. 1856. —
i

fel. Copieb. 1856, Nr. 555 (655).

Efter at Justitsministeriet paa sædvanlig Maade,
i Henhold til allerh. Resol. af 10. Novbr. 1843, havde

^lstillet den kgl. Commissarius ved det islandske Al-
^thing Exemplarer af samtlige i Bienniet 1853— 54 for

Kongeriget udkomne almindelige Love, for at Thingets

Betænkning kunde blive indhentet om, hvorvidt nogen
af disse maatte egne sig til Udvidelse til Island, har

bemeldte Thing, som det af vedlagte Udskrift af dets

Forhandlingsprotokol og den ligeledes hoslagte, af samme
1 den Anledning afgivne Betænkning, behageligen vil

erfares, ikke fundet Anledning til at andrage paa en

særlig Udvidelse af noget af de i ovennævnte Biennlum

for Kongeriget udkomne Lovbud.

Derimod har Thinget anholdt om, at de tvende
f°r hele Monarchiet udgivne almindelige Love, nemlig

86*
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1856. Thronfolgeloven af 31. Juli 1853 og Loven af 10. Febr.

18"*Novbr"
0111 forandring i Myntbenævnelsen, hvilke Love,

paa Grund af deres almindelige Charakteer, uden særlig

Udvidelse og uden vedfoiet islandsk Oversættelse ere

blevne opsendte til fornoden Publikation, maatte blive

publicerede paa Islandsk, og sidstnævnte tillige særligt

udvidet med nogle ubetydelige Modifikationer, der nær-

mest have Hensyn til, at For. 5. Januar 1813 ikke

gjelder paa Island, idet der for dette Land blev ud-

givet en særlig Forordning om Pengevæsenet, nemlig

For. af 20. Marts 1815, hvilken Forordning i sin Tid

er emaneret baade paa Islandsk og Dansk.

Ligesom Ministeriet nu, efter det af Althinget ud-

talte Onske, er sindet at træffe de fornodne Foranstalt-

ninger til de ovenanforte Loves Oversættelse paa Is-

landsk, saaledes skulde jeg, da Loven af 10. Februar

1854 er emaneret igjennem Finantsministeriet, tjenstl.

henstille til velbemeldte Ministerium, om Samme maatte

finde sig foranlediget til at foranstalte nysnævnte Lov

udvidet til Island med de af Althinget foreslaaede Æn-

dringer, idet man tilfoier, at i saa Fald den nodvendige

islandske Oversættelse af tidtnævnte Lov skal blive be-

sorget gjennem undertegnede Ministerium.

Bilagene udbedes remitterede. — Justitsministeriet

den 18. Novembr. 1856.

19. Novbr. Justitsministeriets Bekj endtgj (Jrelse angaaende

Fritagelse for Tillægs-Afgift for Skibe fra Konge-

riget Begge Sicilierne. Khavn den 19. Novembr.

1856. — Publiceret 1857 i alle Jurisdiktioner i SOnder-

Amtet; i Snæfellsnes, Dala, Baroastrandar og Stranda Sysseler

i Vestcr-Amtet, og i alle Sysseler i Nord- og Oster-Amtet;

1858 i JVlyra og Hnappadals-Syssel; kun i Isafjords Syssel an-

fdres den ikke blandt publicerede Sager. — Original-Aftryk

paa Dansk og Islandsk hos Schultz, 2 Blade i 4«°. Første

Side Titelblad, den danske Titel Overst, der nedenfor den is-

landske, Resten af Titelbladet Dansk. Anden Side den danske
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•

Text, med Justitsministerens (SimonyV) og Fuldmægtig i det 1856.

islandske Departement (With's) Underskrifter; Iredie Side den 19. Novbr.
islandske Text uden Underskrifter og uden "Verification

$ fjerde

Side blank. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

na. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 771—772.

Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text, see

ovenfor. Tftindi um stj6rnarmalefni Islands 1, 147. Tfbindi

W al|ungi Jslendinga 1857, Vibb. B, S. 83. tø6o61fr IX, 81.

Bekjendtgjorelse angaaende at de i Kongeriget

Begge Sicilierne hjemmehørende Skibe, som beseile Is-

land og Færoerne, for der at drive Handel, ere fritagne

for at erlægge den i kgl. Resolution af 1. April d. A.

fastsatte Tillægs - Afgift af 2 Rd. pr. dansk Com-
niercelæst.

I Medfor af en mellem Kongeriget Danmark og

Kongeriget Begge Sicilierne under 4. f. M. udvexlet

Deklaration ere de i sidstnævnte Kongerige hjemme-

horende Skibe, der beseile Island og Færoerne, for der

at drive Handel, fritagne for at erlægge den i kgl.

Resolution af 1. April d. A., kundgjort ved Bekjendt-

gjorelse fra Justitsministeriet af 2. s. M., fastsatte

Tillægs-Afgift af 2 Rd. pr. dansk Commercelæst.

Hvilket herved meddeles til Efterretning for alle

Vedkommende. — Justitsministeriet den 19. Novembr.

1856. f% .

:
:

A ugl y sin g um ab skip, sem eiga heima i konungs-
rikinu Sikileyjum og fara kaupferoir til Islands og Fær-
evja, séu undan fregin ab greiba 2 rda. aukagjald J)ab

af hverju donsku lestarrumi, sem åkvebib er i koniing-

Jeguni urskurM 1. April ]>. å.

Eptir samningum, sem gjorbir eru milli konungs-
r*kisins Danmerkur og koniingsrikisins Sikileyja, og skipt

er um å vixl J)eirra å milli [rnnn 4. f. ra., eru Jmu skip,

s^m eiga heima i sibarnefndu konungsriki og fara kaup-
terbir til Islands og Færeyja, undan^egin ab greiba 2
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1856. rda. aukagjald J>a& af hverju donsku lestarnimi, sem

åkvefeio er i konunglegum rirskurci 1. April ]). å., sem

birtur er meb auglysing fra stjorn domsmålanna, dag-

settri 2. sama måna&ar.

petta gefst hérmeo ollum hlutaceigendum tilvitundar.

— Stjom domsmålanna, 19. dag November-månabar

1856.

Novbr. Plakat angaaende Udredelsen af de til Iværk-

sættelsen af den islandske Handelslov fornødne

Udgifter. Frederiksborg Slot den 24. Novembr.

1856. — Publiceret i alle Jurisdiktioner i Sdnder-Amtetj

ligeledes i Snæfellsnes, Dala, Bardastrands og Stranda Sysseler

i Vester-Amtet, og i alle Sysseler i Nord- og Oster-Amlet;

1858 i Myra og Hnappadals Syssel. I Isafjords Syssel der-

imod rindes den ikke at være publiceret. —- Plakaten er i

Udkast approberet af Kongen ved Resolution 24. Novbr. (Isl.

Forest. og Resol. Prot. 1856, Nr. 32) og underskreven ifolge

Resol. 5. Decembr., hvormed dens Original er indheftet (Isl.

Forest. og Resol. Prot. 1850, Nr. 36). - Original-Aftryk paa

Dansk og Islandsk, to Blade i 4 t0
. Forste Side Titelblad,

den danske Titel bverst, der nedenfor den islandske, Resten

af Titelbladet Dansk. Anden Side den danske Text, med

Kongens og Justitsministerens (SimonyY) Underskrifter ; tredie

Side den islandske Text uden Underskrifter, med Departements-

chefens Verifikation :
<f
Samhlj6ba hinum l'slenzka texta, vitnar

Oddg. Stephensen". Fjerde Side blank. — Udkast til Pla-

katen, som den var forelagt Althinget 1855, i Departem. Tid.

1855, S. 826. Plakaten selv i Depart. Tid. 1857, S. 219-223

(med Motiver). Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 773.

Islandsk: Udkast forelagt Althinget 1855 med Motiver,

særskilt Aftryk (hos Schultz) 8 Sider i 8*°; trykt med Tibindi

fra alfungi Islendinga 1855, Vibb. S. 44-49. III. - Forhand-

lingerne i Althinget see Tibindi fra alfwigi Islendinga 1855,

S. 11. 21-22. 471-488. 523-537. 838-843. — Original-

Aftryk med den danske Text (see ovenfor). Ti'b. um stj6rnar-

målefni Islands I, 147—148. Ti'b. fra aljungi Islendinga 1857,

Vibb. B, S. 84. i>j6o61f. IX, 81.
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Plakat angaaende Udredelsen af de til Iværksæt- 1856.

teisen af Loven af 15. April 1854 om Skibsfart og 24. Novbr.

Handel paa Island fornodne Udgifter.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at Vi

have modtaget Vort troe Althings allerund. Betænkning

.

over et samme forelagt Udkast til en Plakat angaaende

Udredelsen af de til Iværksættelsen af Loven af 15. April

1854 om Skibsfart og Handel paa Island fornodne Ud-

gifter, byde og befale Vi som folger:

1. Udgifterne til de Foranstaltninger, som ere

nodvendige for at gjennemfore Loven af 15. April 1854

om Skibsfart og Handel paa Island, blive for hvert

Amts Vedkommende at afholde af Amtsrepartitions-

fonden. . .

; Vi;^^

2. Forinden der tages endelig Bestemmelse om,

at en Foranstaltning er nodvendig, bliver Althingets

Betænkning at indhente; dog forbeholder Regjeringen

sig forelobigen at afgjore dette Sporgsmaal, og blive

da de dertil medgaaende Udgifter at anvise paa for-

anforte Maade. N

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 24.

Novembr. 1856.

Opib bréf, um Jmb, hvernig greiba skuli kostnab

{)ann, er J)arf til ab fram fylgja logum 15. April 1854,

um siglingar og verzlun å Islandi.

Ver Fribrik hinn Sjoundi de. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hofum mebtekib ^egnlegt ålitsskjal Vors

triia aljnngis um frumvarp, er fyrir f)ab hefir verib lagt,

til opins bréfs um {)ab, hvernig greiba skuli kostnab

J)ann, er J)arf til ab framfylgja logum 15. April 1854,

nm siglingar og verzlun å Islandi, bjobum Ver og skipum

fyrir å })essa leib:

1. Kostnab £ann, er leibir af J)eim råbstofunum,

sem gjora fcarf til ab framfylgja logum 15. April 1854,
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1856. nm sigh'ngar og verzlun å Islandi, skal greioa i hverju

amti ur jafna&arsjåoi amtsins.

2. Åbur en J)ab verbi fast akvebib, ab su eba sti

råbstofun sé naubsynleg, skal bera {)ab mal undir al-

jringi, en stjornin åskilur ser rétt til ab skera ur J>vi

til bråbabirgba, og skal })å greiba kostnab j)ann, er af

J)vi ris, å J)ann hått, sem fyrr er getio.

Eptir })essu eiga allir hlutabeigendur ser J^egnlega

ab hegba. — Gefib i holl Vorri Fribriksborg, 24. dag

November-månabar 1856 a
-

Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Arvegave til en Slegfredson.

Khavn den 4. Decembr. 1856. — Afskrift efter Ori-

ginal i Stiftamts-Archivet. IsL Copieb. 1856, Nr. 576 (676).

I Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens be-

hagelige Skrivelse af 19. August sidsti. hertil indsendte

Andragende, hvori Bonden Jon Halldorsson afHelliskot

anholder om Confirmation paa en af Husmand Jon

Sigurbsson paa dennes Dodsleie afgivne Villieserklæring

om, at hans treaarige Slegfredson Paul, hvis Moder nu

er gift med Andrageren, maa arve hans Efterladen-

skaber, undlader jeg ikke herved tjenstl. at meddele

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

for Vedkommende, at den ansogte Confirmation ifolge

Lovgivningens Bestemmelser ikke kan meddeles.

Justitsministeriet den 4. Decembr. 1856.

) ved Justitsministeriets Skrivelse 23. Decbr. 1856 til Stift-

amtmand Trampe tilstilles ham unogle Exemplarer" af

denne Plakat, med Tilfoiende, at det Belob af 200 Rd.,

der ved de to sidste Finantslove midlertidig har været

bevilget som Limning til en Politibetjent i Reykjavik, vil,

som Fblge af de i nysnævnte Plakat indeholdte Bestem-

melser, bortfalde fra 1. April næstkommende. Isl. Co-

piebog 1856, Nr. 645 (745).
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Jnstitsministeriets Skrivelse til General-Post- 1856.

direktoratet, ang. Forsendelse af den islandske Tr^d^
Post over Liverpool. Khavn den 8. Decembr.

1856. — Isl. Copieb. 1850, Nr. 594 (694).

Da det af Ministeriet befragtede islandske Post-

skib «Soloven», Capitain H. Stilhoff, efter Bestemmel-

sen skal retournere fra Liverpool til Reykjavik med

den herfra afsendende Post den 1. Januar næstkom-

mende, skulde jeg tjenstl. anmode D. Excell. om, be-

hageligen at ville foranledige de Breve og Pakker, der

deels fra offentlige Autoriteter, deels fra Private maatte

onskes afsendte til Island med denne Leilighed, mod-

tagne paa det herværende Posthus, samt derefter be-

sorgede til Liverpool, ligesom ogsaa den fornodne Be-

kjendtgjorelse om Brevenes Indleveringstid, og hvad der

iovrigt i Henseende til Forsendelsen bliver at iagttage,

tor forventes behorigt udstedt fra General-Postdirek-

toratet. — Justitsministeriet den 8. Decembr. 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini- 9. Becbr.

steriet, ang. engelske Fiskeres Forurettelser mod
Beboerne af Grimsey. Khavn den 9. Decembr.

1856. — Isl. Copieb. 1856
;
Nr. 595 (695).

Ved i Forbindelse med Justitsministeriets Skrivelse

af 7. Oktbr. sidsti. at tilstille Udenrigsministeriet hos-

med ligeledes vedlagte Skrivelser fra Amtmanden
over Islands Nord- og Ost-Amt, og Administratorerne

f°r det offentlige Jordegods paa Grimso hertil indkomne

Besværing fra Beboerne paa bemeldte O over forskjel-

%e Uordener og Excesser, der i Lobet af de sidste

-A-ar ere begaaede sammesteds af engelske Fiskere, og

fornemmelig over den i afvigte Sommer af disse fore-

tagne Odelæggelse af Oens bedste Ederfuglevarp, tor

J eg tjenstl. anmode velbemeldte Ministerium om, gjennem
den engelske Regjering at soge bevirket en Undersogelse
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1856. af de saaledes mod de ovennævnte værgelose Obeboere

"j^J^
forovede Excesser, samt de Paagjeldendes Afstraffelse,

ligesom jeg ogsaa ved denne Leilighed paany maa ud-

tale det som hoist onskeligt, at der fra bemeldte Re-

gjerings Side blev truffet fornodne Foranstaltninger til

Forebyggelsen af lignende Overgreb for Fremtiden. —
Justitsministeriet den 9. Decembr. 1856.

Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini-

steriet, ang. Foranstaltninger i Anledning af Faare-

skab i Sonder-Amtet. Khavn den 9. Decembr.

1856
1

. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 597 (W).

Ved at fremsende hoslagte med den ligeledes med-

folgende Betænkning fra Stiftamtmanden over Island

hertil indkomne Indberetning fra Landphysikus samme-

steds, Dr. med. Hjaltelin, om det for Tiden i Sonder-

Amtet grasserende Faareskab, skulde jeg tjenstligst

anmode Indenrigsministeriet om, behageligen at ville

foranledige, at det veterinaire Sundhedsraad afgiver sin

Betænkning i Sagen.

Da jeg meget onsker, at faa denne Sag afgjort

saa betimelig, at Justitsministeriets Svar til Stiftamt-

manden kan afgaae med det den 1. i næste Maaned

fra Liverpool til Island afgaaende Postskib, turde jeg

tillige anmode velbemeldte Ministerium om, behageliges

at ville foranledige, at Sagen bliver paaskyndet saa

meget som muligt, saa at jeg om muligt inden den

20. dennes kunde modtage Sundhedsraadets Betænk-

ning, hvorved tillige det Indesluttede udbedes tilbage*

sendt. — Justitsministeriet den 9. Decembr. 1856".

Justitsmin. Skriv. 23. Decbr. 1856.

3
) Under 10. Decbr. 1856 skriver Indenrigsministeriet til det

veterinaire Sundhedsraad, og forlanger dets Betænkning

om Sagen. Tidsskrift for Veterinairer IV, S. 817—sl8.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1856.

over Island, ang. Medikamenter for Spedalske.
n

*

Decbr *

Khavn den 11. Decembr. 1856. — Afskrift efter

Originalen i Stiftamtets Archiv. Isl. Copieb. 1856, Nr. 607

(707). — Islandsk: Tftindi um stj6rnarmålefni Islands I,

148-149.

Ved til Justitsministeriet at indsende en fra Lånd-

physikus i Island, Dr. med. Hjaltelin, modtagen Ind-

beretning om hans Besog hos de Spedalske i Stranda

°g Rosmhvalanes Repper i Gullbringa Syssel, har Hr.

Stiftamtmanden i behagelig Skrivelse af 10. Juni sidsti.

bemærket, at De, i Anledning af hvad Landphysikus

har anfort om Fattigmedikamenternes Utilstrækkelighed

for dette Lægedistrikts Vedkommende, har tilskrevet

vedkommende Sysselmand om at paalægge Commune-
bestyrerne at forsyne saadanne Spedalske, som ei selv

kunne betale de dem af Lægen anordnede Midler, med
skriftlig Notice til Apothekeren om, at de af dem efter

Lægens Anordning reqvirerede Medikamenter skulle

blive betalte af vedkommende Fattigkasse. Men da
det er at forudsee, at et saadant Tillæg til Fattig-

væsenets Udgifter vil blive temmelig betydeligt og for

Rosmhvalanes Reps Vedkommende, hvor efter Beret-

ten 27 Spedalske findes, saa byrdefuldt, at dette

Distrikts faa Contribuenter ikke ville kunne udrede det
t] l Fattigforsorgelsen nodvendige Belob, uden selv al-

deles at forarmes, har Hr. Stiftamtmanden derhos ind-

stillet, at Amtet indtil videre maatte bemyndiges til af

Arotsrepartitionsfonden aarligen at udrede et Belob af

indtil 80 Rd. til Betaling af Medikamenter for fattige

Spedalske, navnligen i Rosmhvalanes Rep, imod at

Udgifterne dokumenteres ved Lægens og vedkommende

Communalbestyrelses Attester.

Idet Ministeriet med Hensyn til de anforte Om-
stændigheder bifalder den af Hr. Stiftamtmanden saa-
ledes gjorte Indstilling, imodeseer man en aarlig Be-
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1856. retning om, hvormeget der for hver Reps Vedkommende

lT~Decbr
maa^e ^^ve udbetalt af Amtsrepartitionsfonden i det

nævnte Oiemed. — Justitsministeriet den 11. Decembr.

1856.

15. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Brandforsikkring for Reykjavik.

Khavn den 15. Decembr. 1856. — Afskrift efter

Originalen i Stiftamtets Archiv. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 619

(719), blank i Brevbogen.

Efter med Hr. Stiftamtmandens behagel. Skrivelse

af 28. Februar d. A. at have modtaget Gjenparter af

det i Aaret 1848 til det daværende kgl. danske Can-

cellie indsendte Forslag til en Brandforsikkring for

Reykjavik Kjobstad, og den samme ledsagende Betænk-

ning fra Stiftamtet af 21. Februar 1848, udbad jeg

mig Indenrigsministeriets Yttringer om, hvorvidt og da

under hvilke Betingelser det maatte kunne ventes, at

Statskassen, som af Reykjavik Communalbestyrelse nu

ansogt, vil overtage sig fuld Garanti for den om-

handlede Brandforsikkring, indtil denne selv maatte

have erhvervet tilstrækkelige Midler.

Efter at have corresponderet med Monarchiets Fi-

nansministerium paa Grund af denne Sags finantsielle

Betydning, tilbagemeldte Indenrigsministeriet under 29.

Septbr. sidsti., at Samme fandt, at der in casu ikke

var tilstrækkelig Anledning for Staten til at overtage

en Garanti som den omspurgte, og at Ministeriet derfor

ikke kunde give sit Samtykke til, at denne paabyrdes

Kongerigets Finantser, hvorhos Ministeriet bemærkede,

at Samme end mere var blevet bestyrket i denne An-

skuelse derved, at det efter de i Sagen indeholdte Op-

lysninger om den i de sidste Aar indtraadte Forandring

i Bygningsmaaden i Reykjavik næppe synes at være

forbundet med særdeles Betænkelighed, at indlemme
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bemeldte By under de danske Kjobstæders Brandfor-

sikkring.

Ved til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse for Communalbestyrelsen i Reykjavik at med-
dele Ovenstaaende, hvorefter der fra dette Ministeriums

•Side ikke vil kunne foretages Videre til Opfyldelsen

af det i Communaibestyrelsens Skrivelse af 19. Febr.

f. A. indeholdte Andragende angaaende denne Sag,

skulde jeg, med Hensyn til de foranforte Yttringer af

Indenrigsministeriet, betræffende en mulig Indlemmelse

af Reykjavik By under de danske Kjobstæders Brand-

forsikkring, overlade til Hr. Stiftamtmanden at foran-

ledige Sporgsmaalet herom paany optaget, og eventualiter

et Forslag fra Communalbestyrelsen udarbeidet, ledsaget

af alle de i saa Henseende fornodne Oplysninger, i

hvilken Henseende bemærkes, at den i Aaret 1846 til

Cancelliet indsendte Opmaalings- ogTaxationsforretning,

Kort m. v., uagtet foretagen gjentagen Eftersogning,

ikke have været at finde i Archivet. — Justitsmini-

steriet den 15. Decembr. 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsovrig-

heden i Island, ang. Proces om Stiftsbogtrykke-

riets Privilegium. Khavn den 17. Decbr. 1856.

— Afskrift efter Originalen i Stiftamtets Archiv. — Isl. Co-

piebog 1856, Nr. 627 (727).

1 behagelig Skrivelse af 11. f. M. har Hr. Stift-

amtmanden og Deres Hoiærv., næst at ansoge om, at

der maatte forundes det islandske Stiftsbogtrykkeri fri

Proces for Hoiesteret i den ved den islandske Lands-

overret under 5. Novbr. f. A. imellem bemeldte Bog-

trykkeri og Bogtrykkeriet paa Akureyri under Nord-

og Ost-Amtet paadomte og af sidstnævnte Bogtrykkenes

Bestyrelse til Hoiesteret indankede Sag, angaaende

Sporgsmaalet om, hvorvidt der ved den af dette Bog-

trykkeri foranstaltede Trykning af Dr. Balles Lærebog
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1856.

17. Decbr.

maatte være gjort Indgreb i Stiftsbogtrykkeriets Ret

til at lade bemeldte Lærebog trykke og forlægge, tillige

anholdt om, at Modpartens Sagforer, Advokat Liebe,

maatte, paa Grund af Vanskeligheden ved nu at re-

qvirere Sagens vidtloftige Akter paany beskrevne ved

begge Underinstantser, blive anmodet om at udlaane«

de ham i Oversættelse tilstillede Akter til Stiftsbog-

trykkeriets eventuelt beskikkede Sagforer, enten til

Afbenyttelse eller i det mindste til Afskrivning.

Ved i Anledning heraf tjenstl. at meddele Dem til

behagelig Efterretning, at Ministeriet under D. D. har

ladet udfærdige den ansogte Bevilling til fri Proces

for Stiftsbogtrykkeriet, og samme tilstille Hoiesterets-

Advokat, Justitsraad Buntzen, der er beordret til at

udfore Sagen paa Stiftsbogtrykkeriets Vegne, undlader

man ikke at tilfoie, at Hoiesterets-Advokat Liebe paa

derom gjort Foresporgsel har erklæret, Intet at have

imod, at de hos ham beroende Akter udleveres Justits-

raad Buntzen til fornoden Afbenyttelse, hvorom Sidst-

nævnte er underrettet. — Justitsministeriet den 17-

Decembr. 1856.

17. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Ret til Tiende af uddode (hilder,

og sammes Retablering. Khavn den 17. Decbr.

1856. — Afskrift efter Originalen i Stiftamtets Aachiv. —
Isl. Copieb 1856, Nr. 631 (731).

Med Hensyn til det af Revisionen ved Udsættel-

serne til Regnskaberne for Administrationen af de kgl-

Jordegods- og Mandtalsbogs- Intrader af Gullbringa

Syssel for Aarene til 31. Juli 1849 og 31. Marts 1852

opkastede Sporgsmaal om, hvorvidt vedkommende Tiende-

tagere kunne tilkomme Tiende af de 3 bortdode Qvilder

paa Jorden Raubarå, har Hr. Stiftamtmanden i be-

hagelig Skrivelse af 21. Juni d. A. yttret den For-

mening, at dette Sporgsmaal maatte besvares bekræf-
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tende, idet De til Stotte herfor navnligen har anfort,

at det i Rentekammer-Skrivelse af 19. Juni 1787 er

udtalt, at Kongens Kasse bor retablere de Qvilder, som

bortdoe, uden at dette kan tilregnes vedkom-
mende kongelige Leilænding, og at vedkommende

Tiendetagere ikke synes at burde lide ved, at Qvilder-

nes Retablering er forsomt.

Den citerede Bestemmelse kan imidlertid ingen

Anvendelse have paa nærværende Tilfælde, hvor Qvil-

derne ere bortdode formedelst Leilændingens Uduelighed

°g Fattighed, og Spdrgsmaalet vil saaledes være at

afgjore efter almindelige Regler.

Da det nu i Tiendelovgivningen er en Grundsæt-

ning, at Tiende ikke kan fordres af Andet, end hvad

der existerer og giver nogen Indtægt, skjonner Mini-

steriet ikke, at der tilkommer vedkommende Tiende-

tagere nogen Godtgjdrelse for de omhandlede bortdode

Qvilder, der, efter hvad der er oplyst, ikke tidligere

kunde retableres paa Grund af den Forringelse, som

Jorden havde lidt ved den ovennævnte Leilændings

slette Behandling, og jeg skulde derfor tjenstl. anmode
Hr. Stiftamtmanden om, at ville tilkjendegive Vedkom-
mende det Fornodne i Overeensstemmelse hermed, til

Iagttagelse for Fremtiden ved Administrations-Regn-

skabets Aflæggelse.

Skulde der imidlertid, som Hr. Stiftamtmanden

synes at forudsætte, nu være Udsigt til, at de om-
meldte Qvilder maatte kunne indsættes paany, og hvortil

det i saa Fald forventes, at Hr. Stiftamtmanden vil

træffe den fornodne Foranstaltning, vil al Tvivl om
Tiendetagernes Ret til den omspurgte Godtgj oreise der-

ved være hævet. — Justitsministeriet den 17. Decbr.

1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 23. Decbr.

over Vester-Amtet i Island, ang. Betaling for
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1856. Sysselmændenes Undersogelser i Fattigforsfirgel-

ses-Sager. Khavn den 23. Deceinbr. 1856. —
Isl. Copieb. 1856, Nr. 644 (744J-

I behagelig Skrivelse af 25. Oktbr. sidsti. har Hr.

Amtmanden andraget, at De, i Anledning af en til

Amtets Afgjorelse indstillet Fattigforsorgelsessag, har

anmodet Sysselmanden i Stranda Syssel om, at tilveie-

bringe yderligere Oplysninger om tre i Arnæs Rep sig

opholdende Personers Levnetslob, navnligen ved at lade

dem for Politiretten afgive Forklaring om samme, samt

at bemeldte Sysselmand i denne Anledning i November

Maaned forrige Aar har foretaget en Reise til fornævnte

Rep, og at han derefter til Amtet har indsendt en

Regning over de ved denne Reise foranledigede Om-

kostninger, til Belob 16 Rd. 48 Sk., idet han har an-

holdt om at erholde dette Belob refunderet af Amtets

Repartitionsfond. Da den Reise, hvorved de omband-

lede Udgifter ere foranledigede, ikke egentlig kan siges

at være foretagen i det Offentliges, men derimod i

vedkommende Communes Interesse, har Hr. Amtmanden

anseet det for tvivlsomt, om der i Lovgivningen haves

Hjemmel til at udbetale disse Udgifter af Amtsreparti-

tionsfonden, men da det paa den anden Side er

forudsee, at Sysselmanden andetsteds fra næppe nogen-

sinde vil kunne faae sine Udgifter i den heromhand-

lede Sag erstattede, har De derhos, næst at bemærke

at De tidligere, hvor De har anseet det fornodent, har

pleiet at give vedkommende Sysselmand Vink om, at

de i slige Fattigvæsens-Sager maatte, saavidt muligt

soge at undgaae alle Udgifter ved Erhvervelsen af de

Oplysninger, som til disse Sagers Afgjorelse maatte

udfordres, udbedt Dem Ministeriets Bestemmelse om,

hvorvidt det maa være Dem tilladt at udbetale ved-
n

kommende Sysselmand de ommeldte 16 Rd. 48 Sk. a

Vester-Amtets Repartitionsfond, idet De derhos har

tilfoiet, at alene Embedsiver og Nidkjærhed have bevæget
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Sysselmanden til strax at foretage den heromhandlede 1856.

Reise, for at den paagjeldende Fattigforsorgelses-Sag^^^^

desto hurtigere kunde blive afgjort.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og fornoden Bekjendtgj oreise tjenstl.

at meddele, at det vel for denne Gang tillades, at det

omhandlede Belob udbetales af Vester-Amtets Repar-

titionsfond, men at det forovrigt forventes, at Syssel-

mændene i lignende Sager, forsaavidt disse ikke kræve

oieblikkelig Behandling eller Afgjorelse, enten optage

Forhor paa deres Bopæl eller paa deres Reiser i andre

Anliggender, da saadanne Udgifter i Almindelighed og

udenfor de enkelte Tilfælde, hvor Omstændighederne

undtagelsesviis gjore en Afvigelse fornoden, ikke kunne

ventes at blive anviste af bemeldte Fond. — Justits-

ministeriet den 23. Decembr. 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 23. Decbr.

over Island, ang. Forslag om Anbringelse af Mærker

Paa engelske Fiskerskibe, Khavn den 23. Decbr.

1856. — Afskrift efter Originalen i Stiftamtets Archiv. —
Isl

- Copieb. 1856, Nr. 646 (746).

Efter at Justitsministeriet, i Anledning af Hr. Stift-

amtmandens behagelige Skrivelse af 13. August d.A.,

gennem Udenrigsministeriet havde gjort den storbrit-

tanniske Regjering bekjendt med det af Dem i samme

Skrivelse fremsatte Forslag om, at de engelske og irske

Fiskerskibe, som benyttes i Farten paa Island, maatte,

1 Lighed med, hvad der iagttages med hollandske og

franske i samme Fart beskjæftigede Skibe, blive for-

synede med store Mærker paa begge Sider af Skroget

°g i Seilene, for at, i Tilfælde af fremtidige Uordener

°g Overgreb, vedkommende Skadelidende derved kunne

blive sat istand til idetmindste at angive, til hvilket

Fartoi de Skyldige hore, har bemeldte Regjering igjen-
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1856. nem samme Ministerium tilbagemeldt, at den efter den

I^j^T engelske Lovgivning ikke seer sig istand til at paabyde

en saadan Foranstaltning, idet det efter bemeldte Lov-

givning er anseet for et tilstrækkeligt Kjendemærke, at

Navnet paa ethvert Skib skal være malet paa dets

Agterspeil !
.

Dette har man ikke villet undlade tjenstligst at

meddele Hr. Stiftamtmanden til behagelig Underretning.

— Justitsministeriet den 23. Decembr. 1856.

Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Betaling for Qvarantaineforan-

staltninger af Amtets Repartitionsfond. Khavn

den 23. Decembr. 1856. — Afskrift efter Originalen

i Stiftamtets Archiv. — Isl. Copieb. 1856, Nr. 649 (749).

Med behagelig Skrivelse af 7. f. M. har Hr. Stift-

amtmanden hertil indsendt et Andragende, hvori Com-

munalbestyrelsen i Reykjavik har anholdt om, at nogle,

deels ved Udstedelsen af en Politiplakat i det danske

og engelske Sprog, indeholdende de vigtigste Bestem-

melser af Qvarantainelovgivningen og Loven af 15. April

1854, deels til Anbringelsen af et Qvarantaineflag paa

en af Byens Landingsbroer, samt til Betaling af Leien

af bemeldte Landingsbro, foranledigede Udgifter, hvilke

l

) Understatssekretairen for Englands udenlandske Anliggen-

der, Grev Shelburne, til Grev Reventlow-Criminil, dateret

Foreign Office Novbr. 15. 1856:

uIn reply to the inquiry contained in Your letter ol

the 24. ult. as to whether British Fishing Vessels, fre-

quenting the coasts of Iceland, might be compelled to

carry distinguishing numbers to lead to their identification

in cases of misconduct: I beg to inform You, that H. Ms-

Government has no power under existing laws to enforce

such a regulationj but that as the names of all vessels

are required to be conspicuously painted on the stem, ^

is supposed that means exist for distinguishing them •

Isl. Journ. (i, Nr. 776 a.
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i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse af 6. Juli 1856.

£ A. ere blevne afholdte af Reykjavik Kæmnerkasse,
^B^Decbr

niaatte blive bemeldte Kasse refunderede af Sonder-

Amtets Repartitionsfond, samt at ligeledes alle frem-

tidige Udgifter til Qvarantainevæsenet maatte blive

udredede af denne Fond.

Foranlediget heraf skulde jeg til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgj oreise samt fornoden For-

anstaltning tjenstl. melde, at der, navnlig med Hensyn

til Bestemmelserne i den under 24. f. M. udkomne

Plakat om Udredelsen af de til Iværksættelsen af Loven
af 15. April 1854 fornodne Udgifter, sammenholdt med
allerh. Resolution af 6. Juni 1851, ikke findes at være

Noget at erindre imod, at Communalbe.styrelsens for-

auforte Andragende i det Hele tages til Folge. —
Justitsministeriet den 23. Decembr. 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 23. Decbr.

°ver Island, ang. Foranstaltninger mod Faareskab
i Sonder-Amtet. Khavn den 23. Decbr. 1856.—
hl. CJopieb. 1856, Nr. 650 (750).

Da Hr. Stiftamtmanden, ved hertil at indsende en

fra Landphysikus i Island, Dr. med. Hjaltelin, mod-
tagen Indberetning om det for Tiden i Sonder-Amtet

grasserende Faareskab, i behagelig Betænkning af 14.

£ M. har yttret en fra bemeldte Embedsmand afvigende

Anskuelse om Maaden, hvorpaa man hensigtsmæssigst

bor soge at standse dette Onde \ har jeg, med særdeles

3 1 en Indstilling til Justitsministeriet af 29. Oktobr. 1856

havde Landphysikus gjort opmærksom paa, at Nedslagt-

ning af de mistænkte og angrebne Hjorder ikke vilde være

hensigtsmæssig til at udrydde Sygdommen, foruden det

overordentlige Tab, Landet derved vilde lide, og at det

grasserende Faareskab er fuldkommen helbredeligt, naar

Curen foretages rigtig og med den fornødne Kraft. Han
foreslog Nedsættelsen af en Comité, bestaaende af Syssel-

87*
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1856. Hensyn til denne Sags Vigtighed for Landet, troet at

23. Decbr. burde give det veterinaire Sundliedsraad Leilighed til

at afgive sin Betænkning i Sagen.

Af den Betænkning, som jeg derefter har mod-

taget, og hvoraf en Afskrift hoslagt folger *, vil Hr.

manden, en af Stiftamtet udvalgt Mand, samt Landphy-

sikus og Dyrlæge Finnbogasen, der skulde foreslaae og

iværksætte de nødvendige Foranstaltninger til med Kraft

at udrydde Sygdommen i .Sønder- Amtet, og at Comitéen

skulde understøttes af Ovrigheden og af udvalgte Bønder,

som maatte vaage over Forholdsreglernes strænge Gjen-

nemførelse. Stiftamtet billigede imidlertid ikke Nedsæt-

telsen af en saadan Comité, deels paa Grund af de dermed

forbundne store Bekostninger, deels fordi det ikke hen

saa nogen større Garanti for en bedre GjennemfØrelse at*

de trufne Forholdsregler, end ved den af Stiftamtet alle-

rede trufne Foranstaltning. Det havde nemlig den 29.

Septembr. skrevet til Sysselmændene i Arnæs, Rangar-

valla og Skaptafells Sysseler, og indskjærpet dem at vaage

over, at For. 12. Mai 1772 § 1—5 med Samvittigheds-

fuldhed ogStrænghed overholdes, samt befalet dem ugentlig

at indgive til Amtet Beretning om, hvad af dem i saa

Henseende er foretaget.

') I Betænkning 15. Decembr. 1856 yttrer det veterinaire

Sundhedsraad (undert. H. Bagge) Følgende:

„Man maa være enig med Stiftamtmanden i, at der

næppe behøves Oprettelse af en særegen Comité, saaledes

som af Landphysikus er foreslaaet. Derimod vil det uden

Tvivl være nødvendigt, at overdrage Dyrlæge Finnbogasen

det Hverv, at tage Sygdommen under Behandling paa det

Offentliges Vegne, ved Rundreiser at undersøge de an-

grebne eller mistænkte Flokke, og deels selv, deels ved

Hjælp af egne ved ham dertil oplærte Medhjælpere a

udføre Kuren, som ikke med tilstrækkelig Virkning kan

udføres af Andre end oplærte Folk. Hvis de i
Dieterichs

Haandbog anførte Midler ikke skulde være tilstrækkelige

ved Behandlingen, vilde da ogsaa af Dyrlægen kunne a

vendes mere indgribende Midler, f. Ex. Arsenik, til Vask-

ning af Dyret. Ligeledes kunde Dyrlægen paasee, at de

angrebne Dyr blive holdte strængt afsondrede, og vaage

over, at der til Foraaret ikke fra Besætninger, som maatte
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Stiftamtmanden behage], erfare, atRaadet har erklæret 1856.

sig enig med Landphysikus, saavel om Sygdommens Hel- 23. Decbr,

bredelighed, naar den bliver rigtig behandlet, som om
den hidtil brugte Kurmethodes Hensigtsmæssighed, idet

det kun har tilfoiet, at hvis de i Dieterichs Haandbog

anforte Midler ikke skulde være tilstrækkelige ved Be-

handlingen, vil der ogsaa kunne anvendes mere ind-

gribende Midler, f. Ex. Arsenik til Vaskning af Dyret.

Naar Landphysikus derimod har foreslaaet, at der, for

at det kunde overholdes, at Skabkuren strængt og

conseqvent blev gjennemfort, maatte blive oprettet en

af fire Medlemmer bestaaende Comitée, med det Hverv,

at træffe de i saa Henseende fornodne Foranstaltninger,

da har Raadet med Hr. Stiftamtmanden været enigt i,

at en saadan Forholdsregel ikke er nodvendig. Der-

miod har Raadet foreslaaet, at det overdrages Dyrlæge

Finnbogasen at tage Sygdommen under Behandling paa

det Offentliges Vegne, ved Rundreiser at undersoge de

angrebne eller mistænkte Flokke, og deels selv, deels

Ved Hjælp af egne ved ham dertil oplærte Medhjælpere
at udfore Kuren, som efter Raadets Mening ikke

med tilstrækkelig Virkning kan udfores af Andre
end oplærte Folk.

Ligeledes skulde Dyrlægen paasee, at de angrebne

blive holdte strængt afsondrede, og vaage over,

ansees for mistænkelige, paa Grund af at Sygdommen
kortere Tid forud havde været tilstede der, kommer Faar

paa fælles Græsgange. Raadet maa ligeledes bifalde, at

man har dræbt enkelte Faar i Flokke, som vare angrebne,

naar man derved kunde have Haab om at 6tandse Syg-

dommens Udbredelse, ligesom saadanne Faar bbr dræbes,

som ere angrebne i hBi Grad og modstaae den anvendte

Behandling, Men icJvrigt maa man være enig med Land-

physikus, saavel om Sygdommens Helbredelighed, naar

den bliver rigtigt behandlet, som om dens Farlighed for

Landets Faareavl, dersom den ikke itide bliver standset

ved kraftig Indskriden fra Regjeringens Side". lal. Journ; 6,

ad Nr. 854 a ; jfr. Tidsskrift for Veterinairer V, 216—217.
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1856. at der til Foraaret ikke fra Besætninger, som maatte

Decbr. ansees for mistænkelige, paa Grund af, at Sygdommen

i kortere Tid forud havde været tilstede der, komme

Faar paa fælles Græsgange.

Endelig har Raadet bifaldet, at man efter den af

Hr. Stiftamtmanden dertil trufne Foranstaltning har

dræbt enkelte Faar i Flokken, som vare angrebne,

forsaavidt man dermed kunde have Haab om at standse

Sygdommens Udbredelse, ligesom det har yttret, at

saadanne Faar bor dræbes, som ere angrebne i hoi

Grad og modstaae den anvendte Behandling.

Da Ministeriet i det Hele maa tiltræde de af

Sundhedsraadet fremsatte Bemærkninger og Forslag,

skulde jeg tjenstl. anmode Hr. Stiftamtmanden om,

behageligen at ville træffe de i Overeensstemmelse her-

med nodvendige Foranstaltninger, efter Overlæg med

Landphysikus Hj altelin, idet jeg tilfoier, at de Om-
kostninger, som herved foranlediges, ville, forsaavidt

de hidrore fra Dyrlægens eller hans Medhjælperes For-

retninger, eller overhovedet fra Foranstaltninger, der af

ham iværksættes, ikke blot efter det Offentliges Re-

qvisition, men tillige i det Offentliges Interesse, være

at udrede af Amtsrepartitionsfonden, men at derimod

vedkommende Eiere selv ville have at afholde alle Ud-

gifter til Rogten og Kuren, samt til Medikamenter,

som anvendes til Helbredelse af smittede eller for smit-

tede mistænkte Faar.

Idet jeg endnu bemærker, at der, naar Sagen

ordnes paa foranforte Maade, ikke vil være Sporgs-

maal om at tilstaae Repstyrerne en særlig Godtgjorelse

i den her omhandlede Anledning, saaledes som der var

andraget paa i Hr. Stiftamtmandens forberorte Skrivelse,

forventer jeg Indberetning om de trufne Foranstalt-

ninger og sammes Folger indsendt med næste Postskib,

og fremdeles naar Leilighed gives. — Justitsministeriet

den 23. Decembr. 1856.
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jQstitsministeriets Circulaire til Stiftamt- 1856.

manden og Amtmændene i Jsland, angaaende ^J^J
Opsamling af Træflydere, udkastede for at under-

soge Strømningerne i de nordlige Have. Khavn

den 23. Decembr. 1856. — Afskrift efter Originalen

i Stiftamtets Archiv. - Isl. Copiebog 1856, Nr. 651-653

(751-753).

Ifolge en fra den herværende keiserlige franske

Gesandt modtagen Nota har Udenrigsministeriet under-
i

rettet Justitsministeriet om, at Hs. keiserlige Hoihed

Prinds Napoleon paa den af ham i afvigte Sommer

foretagne Reise i Nordhavene har, for at samle yder-

ligere Iagttagelser over Stromningerne i hine Farvande,

paa forskjellige Steder ladet udkaste en Mængde Træ-

flydere, der indeslutte en Seddel med en noiagtig An-

givelse af det Sted, hvor hver af dem er udkastet.

Da det imidlertid til Opnaaelsen af det tilsigtede Re- '

sultat er af Vigtighed, at disse Flydere ikke gaae tabt,

har den keiserlige Gesandt paa sin Regjerings Vegne

udtalt det Onske, at der maatte blive draget Omsorg

for, at de af hine Træflydere, der muligen maatte drive

iland ved de danske Kyster, maatte blive optagne og

uden Undtagelse tilstillede Gesandtskabet. Og har

Udenrigsministeriet i Anledning heraf, næst at frem-

sende nogle trykte Exemplarer af en af Prinds Na-

poleon til Videnskabernes Akademi i Paris rettet Skri-

velse, der indeholder en fuldstændig Beskrivelse af

de omhandlede Flydere, anmodet undertegnede Mini-

sterium om at paalægge vedkommende Autoriteter paa

Island, Færoerne og Gronland, at bringe Indholdet af

Bilaget til almindelig Kundskab, og saavidt muligt sorge

for, at de af oftmeldte Flydere, der maatte inddrive

paa Kysterne sammesteds, blive optagne og til videre

Foranstaltning hertil indsendte.

. Ved herom at meddele Hr. Stiftamtmanden (Amt-

manden) Underretning, skulde jeg, næst at vedlægge
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1856. 1 Exemplar af ovennævnte Skrivelse fra Prinds Na-

Decbr. poleon, tjenstl. have Dem anmodet om, behageligen at

ville træffe de fornodne Foranstaltninger i Overens-

stemmelse hermed, og i sin Tid om Udfaldet meddele

nærmere Indberetning hertil. — Justitsministeriet den

23. Decembr. 1856 K

\) I Bladet J>j6Wlfur 7. Februar 1857 (IX, 41) er paa Stift-

amtmand Grev Trampes Foranstaltning indrykket folgende

BekjendtgjBrelse:

„Lfiggæzluråbgjafinn hefir skrifao stiptamtinu, ab Hans

keisaral. Håtign, piinz Napoleon, å ferb sinniumnorburhofin

i sumar er leib hafi, til ab kynna ser straumana i fessum

hcifum, å ymsum stabum låtib kasta utbyrbis morgum tré-

dufium meb fltfsku (eba glasi) innam, og i glasinu sebil

å ensku, latfnu og russnesku, en å frakknesku f>annig

hljdbandi:

it
Voyage de S. A. I. le prince Napoléon a bord de

la corvette La reine Hortense, commandée par M.

de la Ronciére, capitaine de Vaisseau.

Billet jeté a la mer le . . . 1856.

Latitude

Longitude du meridien de Paris

Celui, qui trouverait ce billet est prié de le remettre

au consul franc,ais le plus voisin. N."

Samkvæmt bréfi fra hinum frakkneska sendiherra

hefir lbgstj6rnarråbgjafinn skipab stiptamtinu ab annast

um, ab jf>au af ofan umgetnum tréduflum, sem finnast

kynnu rekin hér vib land, verbi send hinum franska sendi-

herra meb skyringu far ab lutandi.

pvi bibur stiptamtib einn og sérhvern, sem fundib

hefir eba framvegis kann ab finna hin um tSlubu trédufl,

ab senda ser fiau, meb skyrslu um nafn Jiess er fundib

hefir, og nåkvæmri fråstfgn um stab f>ann og ti'ma, er

f>au eru fundin å".

Med Skrivelse 28. Februar 1857 indsender Stiftamt-

manden Beretning om en (i Stinder- Amtet?) opdreven

Træfiyder, samt Efterretning om, „at en anden af de paa-

gjeldende Træflydere skal være opdreven her i Sydamtet")

med Skrivelse 2. Marts 1857 indsender Stiftamtmanden

ligeledes en til Træflyderne hårende Seddel, der var op-

dreven paa Forstranden ved Keta, nordvestligst i Skaga-
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1856.

over Nord- og Oster-Amtet i Island, angaaende 23. Decbr.

Valgmoder til Althinget i Nordermula Syssel.

Khavn den 23. Decembr. 1856. — M; Copiebog

1856, Nr. 655 (755).

I behagelig Skrivelse af 14. Oktbr. sidsti. har Hr.

Amtmanden, i Overeensstemmelse med Forordn, af 8.

Marts 1843 § 36 indberettet, at der i Anledning af et

Valg til Althingsforsamlingen i Sommeren 1857 har

været berammet et Valgmode i Nordermule Syssel,

men at Ingen er bleven valgt til Deeltagelse i bemeldte

Forsamling, da kun een af Vælgerne havde givet Mode,

°g denne undslog sig for at stemme.

Foranlediget heraf skulde jeg tjenstl. anmode Hr.

Amtm. om, behageligen at ville foranledige, at der til

Foraaret berammes et nyt Valgmode i bemeldte Syssel.

—
: Justitsministeriet den 23. Decembr. 1856.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 23. Decbr.

W Stiftsovrigheden i Island, ang. Skolebygningens

Bidrag til Byens Kæmnerkasse i Reykjavik. Khavn

^n 23. Decembr. 1856. — Afskrift efter Originalen

1 Stiftamtets Archiv. - hl Copieb. 1856, Nr. 659 (759).

Efter Modtagelsen afHr. Stiftamtmandens og Deres

Hoiærværdigheds behagelige Skrivelse af 8. f. M., og

samme vedlagte Erklæring fra Communalbestyrelsen

i Reykjavik, betræffende det af Revisionen i dennes

Antegnelser til Regnskaberne for det islandske lærde

Skolevæsen for Aarene 1851—52 og 1852—53 reiste

fjords Syssel. — Sysselmand i Bardastrands Syssel J6n Thor-

oddsen indsendte under 15. August 1857 til Justitsministeriet

en af disse Sedler, som var drevet op med sin Træflyder

paa Forstranden ikke langt fra Haga paa Bardastrand i

Tidsrummet fra 20. August til 15. Septembr. 1856. Isl.

Journ. 6, 1110. 1111. 1572.
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1856.

23. Decbr.

Sporgsmaal om, hvorvidt Skolebygningen er pligtig til

at svare Bidrag til Reykjaviks Kæmnerkasse, skulde

jeg herved tjenstl. tilbagemelde, at Ministeriet tiltræder

den af Dem yttrede Anskuelse om, at bemeldte Byg-

ning ikke kan ansees fritagen for at udrede det om-

handlede Bidrag. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 23. Decembr. 1856.

24. Decbr. Finansministeriets Bekj endtgj oreise angaaende

Udprægning af Smaamynt. Khavn den 24. Decbr.

1856. — Denne Bekjendtgjo'relse (undert. Andræ-Dorpb)

anføres ikke at være bekjendtgjort i Island, ligesom den heller

ikke er udgiven paa Islandsk, overeensstemmende med For.

21. Decbr. 1831, men den optages her i Forening med Mynt-

lovgivningen. — Original-Aftryk hos Schultz, to Blade i 4to .

Depart. Tid. 1857, S. 29. Algreen-Ussings Samling af Love

og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1856, S. 777.

Bekjendtgjorelsk om Udprægning af Een-Skillinger

i Bronce.

Ved allerh. Resolution af 14. Januar 1855 har

Hs. M. Kongen allern. bifaldet, at der udpræges:

Een-Skillinger med folgende Præg : paa Adversen:

Hans Majestæts kronede Navnechiffre, omgivet af Ege-

lov, og paa Reversen: et 1-Tal i en Cirkel med riflet

Grund, med Omskrift: Skilling-Rigsmont.

I Overeensstemmelse med Lov af 4. Juni 1856

og kgl. Resolution af 23. Septbr. næstefter er denne

Skillemont udpræget af folgende Metalsaramensætning-

90 Dele Kobber, 5 Dele Tin og 5 Dele Zink; dens

Diameter er Vis Deel af en dansk Fod, dens Vægt

Viao Deel af eet Pund Collnsk Vægt.

Dette bekjendtgjores herved til almindelig Efter-

retning, med Tilfoiende, at denne Skillemont nu vil

blive sat i Omlob. — Det kongel. Finansministerium,

Kjobenhavn den 24. Decembr. 1856.
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Justitsministeriets Skrivelse til Handelshuset

Georg Hansen i Christiania, ang. Afbenyttelse af 30.

smaae Skibe til Spekulanthandel i Island. Khavn

den 30. Decembr. 1856. — kl. Copiebog 1856, Nr.

671 (771).
"~

I Gjensvar paa Deres Andragende af 12. dennes

om Tilladelse til at sende en Ladning Varer i et Dæks-

fartoi af under 15. Commerce-Læsters Drægtighed til

Island, til direkte Forhandling fra Borde, meddeles

Dem herved, at ligesom Loven om Skibsfart og Handel

paa Island af 15. April 1854 ikke forbyder fremmede

Staters Undersaatter at afsende Varer fra Udlandet til

Island i Skibe af hvilkensomhelst Storrelse, saaledes

foreskriver bemeldte Lov heller ikke nogen Storrelse

for de Skibe, fra hvilke det er tilladt Indlændinge saa-

velsom Udlændinge i et Tidsrum af 4 Uger direkte at

drive Handel med Landets Indvaanere paa de autori-

serede Handelsteder i Island. Det er kun til Beskyt-

telse for den indenlandske Fart paabudet, at fremmede

Skibe, som benyttes til Vareforsel enten imellem for-

skjellige Havne paa Island, eller imellem Island og de

ovrige Dele af Monarchiet, skulle have en Storrelse af

over 15 Commerce-Læsters Drægtighed.

Et Bilag folger hoslagt tilbage. — Justitsministeriet

30. Decembr. 1856.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden si.

over Nord- og Oster -Amtet i Island, ang. Ud-

gifter ved Amtmændenes Inspektionsreiser. Khavn

den 31. Decembr. 1856.— w, Copiebog 1856, Nr.

Ved hertil at indsende Beregning over Udgifterne

ved Deres Inspektionsreiser i Skagafjords og Hunavatns
sysseler i 1855 og 1856, forsaavidt saadanne ikke ud-
rsdes af Amtets Repartitionsfond, har Hr. Amtmanden
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1856. i behagelig Skrivelse af 14. Oktbr. sidsti. anholdt om,

. Decbr. at bemeldte Udgifter, der udgjore et Belob af 77 Rd.,

maae udbetales til Cand. jur. St. Thorarensen, tillige-

med de ifolge Deres under 1. Marts f. A. indsendte

Regning overskydende 22 Rd. 48 Sk.

Hvad det sidst anforte Belob angaaer, har Mini-

steriet vel efter Omstændighederne for denne Gang

tilladt, at samme ogsaa maa godtgjores Dem, og er

det saaledes under D. D. herfra foranlediget, at der i

Overeensstemmelse med Deres Begjæring i fornævnte

Skrivelse af 14. Oktbr. d. A. vil blive anviist Cand.

jur. St. Thorarensen et Belob af ialt 99 Rd. 48 Sk.

til Udbetaling af Finantshovedkassen her i Staden,

men jeg maa dog henlede Deres Opmærksomhed paa,

til Iagttagelse i Fremtiden, at den allerh. Resolution

af 16. Mai 1829 ikke giver Amtmændene Adgang til

at erholde de Belob godtgjorte, hvormed deres Udgifter

ved et enkelt Aars Inspektionsreise overstige 100 Rd.

Slutteligen skulde jeg, da man hidtil har savnet

de ved Rentekammer-Skrivelse af 13. Juni 1829 be-

falede Indberetninger om Resultatet af Deres Inspek-

tionsreise, have Dem erindret om, for Fremtiden at

indsende saadanne. — Justitsministeriet den 31. Decbr.

^ 1856. ^
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Aager, see Pengevæsenet.

Academi, see Universitetet.

Administration, Administratorer, see Jordegods-

Administration.

Advokater, see Retterne.

Afgifts væsen et, see Handel og Skibsfart, Skatter og Af-

gifter, Sportelvæsenet, Tiende.

Agerdyrknings-Redskaber, see Landbovæsenet.

Akter i Sager, see Retterne.

Akureyri (Oefjord).

1855. 14. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udbetaling af

Amtets Repartitionsfond til et

Politiskilt (paa Akureyri).
— 14. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Politi og Læge-

tilsyn paa nogle Handelsteder.

TT" 9. Juni. Indenrm. Skriv. ang. de Althinget

forelagte Lovudkast (5).

15. Juni. Love for Nord- og Oster -Amtets
Bogtrykkeri.

~- 19. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Postgangen

mellem Akureyri og Reykjavik.
1856. 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. en særegen

Communal-Indretning forAkur-
eyri.

Aiim øntationsbidrag, see Fattigvæsen, Løsagtighed.
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Alt hin g et, jevnf. Forfatning, Lovgivning.

1855. 7. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Althingets Pe-
tition om Oprettelse af et Bank-
Institut i Reykjavik.

— 22. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Althingets An-
dragende om Gjaftoldens Oppe-
borsel.

— 2. Marts. Justitsmin. Skriv, ang; Formen for

Udvidelsen afalmindelige danske

Love til Island.

— 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Islands forfatnings-

' mæssige Stilling i Monarchiet

m. v. (kgl. Bekg. 7. Juni 1855
n, 2).

— 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om, at Lovene for

Island stadfæstes ved Kongens
Underskrift (kgl. Bekg. 7. Juni

1855. II, 4).

— 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Afhjælpning af

Pengemangel i Island, samt Op-
rettelse af et Bank- Institut,

m. m. (kgl. Bekg. 7. Juni 1855.

n, 6).

— 13. April. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Oprettelse af et

Landvæsens-Institut paa Island.

— 13. April. Kgl. Resol. ang. Althingets Petition

om Forandring i Gjaftoldens

Ydelse og om Afskaffelse af

Mandtalsfisk.
— 9. Mai. Kgl. Resol. (i Anl. af Althingets

Forslag) ang. Stiftsbogtrykke-

riets Bestyrelse m. v. (Bekg-

7. Juni 1855. II, 11).
— 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1847 til 1852 udkomne
almindel. Forordninger og Love

tilisland (Bekg. 7. Juni 1855. 1)-

— 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udarbeidelse af

Udkast til en Tyendelov for

Island.

— 15. Mai. Indenrigsmin. Skriv. ang. Stiftamt-

mandens Tilbagereise (indenAl-

thingets Sammentræden).
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1855. 18. Mai. Kgl. Resol. ang. Forslag til Matrikel-

sagens videre Fremme i Island.

— 7. Juni.. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen

1853 (see især II, 3).— 8. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Behandlings-

inaaden af private Andragender
i Althinget m. v.

-— 9. Juni. Indenrm. Skriv. ang. de Althinget

forelagte Lovudkast.
— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aarene
1853-1854.

— 8. August. Aab. Brev ang. Foranstaltninger til

Forebygg. af Dyrtid og Mangel-
December. Reglement for Udlaan af Boger fra

Althingets Bibliothek i Rvik.
— 22. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Althingsskat

af Embedsj order.— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Valgmoder til

Althinget i Nordermula Syssel.

Amtmænd, jevnf. Embeder, Embedsmænd, Repartitionsfond.

1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Islands forfat-

ningsmæssige Stilling i Mon-
archiet m. v.— 28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes vedborlige Hellighold-

else (§ 14).
1856. 31. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Udgifter ved

Amtmændenes Inspektionsreiser.

Amtsrepartitionsfond, see Repartitionsfond,

Apothek, Apothekere, see Medicinalvæsenet.

Arrestanter, see Criminalvæsenet, Politivæsenet.

Arv Og Skifte, jevnf. Finantserne, Umyndige.

1855. 28. Marts. Lov om den svævende Statsgjæld.

— 28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1855 til 31. Marts 1856.
~ 18. April. Kgl. Confirmation paa en Disposi-

tion eller saakaldet Bænkegave-
Akt til Fordeel for Giverens
Hustru.
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1855. 19. April. Indenrm. Skriv. ang. Statskassens

Forrentning af Umyndiges og

Stiftelsers Midler.

— 26. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Gebyr for

kgl. Confirmation paa en Bænke-
gave-Akt (S. 110 Anm.).

— 9. Mai. Plak. ang. Ophor af Bekjendtgjorel-

ser i den Altonaiske Merkur
0. s. v. (Lov 25. April 1850),
jevnf. Bekg. til Althinget 7. Juni

1855. I, 6.

— 2. August. Reskr. ang. Statsbudget for Finants- •

aaret fra 1. April 1855 til 31.

Marts 1856, og sammes Of-
fentliggjorelse.

— 31. August. Statsregnskab for Kongerigets Ved-
kommende for Finantsaaret fra

1. April 1854 til 31. Marts 1855.
— 19. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Skifteforvalt-

ningen i en Sysselmands Bo.
— 16. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1854 til

31. Marts 1855.

1856. 28. Febr. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1856 til 31. Marts 1857.
— 2. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1855 til

31. Marts 1856.
— 4. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Arvegave til

en Slegfredson.

Assurance.

1856. 25. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Oprettelse af

Assurance for Reykjavik.
— 15. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Brandfor-

sikring for Reykjavik.

Auktioner.

1856. 12. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. c Auktions-

Salair ved Forauktionering af

Hospitalslodder.

Bank, Bankvæsen, jevnf. Pengevæsenet.

1855. 7. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Althingets Pe-
tition om Oprettelse af et Bank-
institut i Reykjavik.
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1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Afhjælpning af

Pengemangel i Island, samt Op-
rettelseaf et Bank-Institut m.m.

— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen

1853 (H, 6).

Bestallinger, jevnf. Embeder, Embedsmænd, m. v.

1856. 28. Januar. Aabent Brev ang. Udfærdigelsen af

nye Bestallinger.

— 8. Marts. Justitsmin. Circ. ang. Fornyelse af

Bestallinger.

Bevillinger.

1855. 29. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. (Bevilling til)

offentlig Stævning under en

Eiendomstrætte.

31. Oktbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Forhand-
lingerne om Anlæggelsen af en

elektrisk Telegraph over Island

til Amerika.
,

10. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forhand-
lingerne om Anlæg af elektrisk

Telegraph over Island til Ame-
rika.

1856. 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Indberet-

ninger om Udstedelse af Myn-
digheds-Bevillinger.

Biskoppen, jevnf. Geistligheden, Pastoralseminariet, Skolen

.

1855. 19. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Bisperesident-

sens Forflyttelse fra Laugarnes

til Reykjavik.

1856. 8. April. Justitsmin. Skriv. ang. Bisperesi-

dentsens Forflyttelse fra Laug-

arnes til Reykjavik.

— 22. Septbr. Kgl. Resol. ang. Bortsalg af Bispe-

residentsen Laugarnes, saavel

Jord som Bygninger.

Bispestolene, jevnf Geistligheden, Kirker.

1855. 25. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Tiende af den

forrige Holum Bispestols Jorder.

Xyi. B. 38
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1855. 31. Oktbr. Indenrigsm. Skriv. aug. Sagen om
Tiende -Ydelse af den forrige

Holum Domkirkes Jorder.

Brandforsikkring, see Assurance.

Brandvæsen, see Reykjavik.

Budget, see Finantserne.

Byfoged, see Reykjavik.

Byg se 1, see Jordegods-Administration. '
,

Bænkegave-Akt (Bekkjargjttf ), see Arv og Skifte.

Boger, Bogtrykkeri, Bibliothek, m. v.,

jevnf. Literatur, Politivæsenet, Pressen, Presselovgivning m. v.,

Selskaber.

1855. 31. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Udgivelsen af

kgl. Resolutioner og ministeri-

elle Skrivelser (ved det is-

landske Literaire Selskab.
— 22. Febr. Lov ang. Kundgjorelser i Adresse-

kontorets Efterretninger.

— 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Stiftsbogtrykkeriets

Bestyrelse m. v. (Bekg. 7. Juni

1855. II, 11).

— 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1847 til 1852 udkomne
almindel. Forordninger og Love
til Island (Lov 25. April 1850

;

Lov 3. Januar 1851).
— 9. Mai. Plak. ang. Ophor af Bekjendtgjorel-

ser i 4en Altonaiske Merkur
o. s. v. (Lov 25. April 1850);

jevnf. kgl. Bekg. til Althinget

7. Juni 1855. I, 6.

— 9. Mai. For. ang. Lov om Pressens Brug

(Lov 3. Januar 1851); jevnf

kgl. Bekg. til Althinget 7. Juni

1855. I, 3.

— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger

og Andragender i Sessionen

1853 (II, 11).— 8. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Behandlings-

maaden af private Andragender

i Althinget m. v.
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1855. 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Stiftsbog-

trykkeriets Bestyrelsesmaade,

Regnskabsvæsen in, v.

— 15. Juni. Love for Nord- og Oster-Amtets
Bogtrykkeri.

— 6. August Islands Stiftsøvrigheds Contrakt om
Stiftsbogtrykkeriets Bestyrelse.

— 4. Septbr. Kirke- og Underviisn. Min. Skriv.

ang. en ny Fundats for det is-

landske Stiftsbibliotheks faste

Fond, m. m.
— 9. Novbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Bekjendtg.

om opdrevet Vrag.
—

- 20. Novbr. Kirke- og Underviisn. Min. Skriv.

ang. Regnskab for Skolens

Bibliothek.
— Decembr. Reglement for Udlaan af Boger fra

Althingets Bogsamling i Rvik.
1856. 8. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Stiftsbog-

trykkeriets Bestyrelse.
— 22. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forstaaelse

af Loven om Pressens Brug.— 2. Mai. Lsl. Depart. Circ. ang. Uddeling af

et Skrift om Islands statsretlige

Stilling.— 20. Mai. Fundats for Islands Stiftsbibliothek.

. (S. 527-528).
10. Juli. Kgl. Confirmation paa en Fundats

for. Islands Stiftsbibliotheks

faste Fond.
12. Novbr. Kirke- og Underviisn. Min. Skriv.

ang. Salg af Boger fra Skole-
biblioteket.

17. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Proces om
Stiftsbogtrykkeriets Privilegium.

Capitelstaxt,
jevnf. Geistiigheden, Jordegods-Administration, Kirker, Skatter

og Afgifter, Tiende,

23. Januar. Capitelstaxt forHunavatns og Skaga-
fjords Sysseler, fra Medio Mai

_ 1855 til samme Tid 1856.
26. Januar. Capitelstaxt for Oefjords og begge

Thingoe Sysseler, fra Medio Mai
1855 til samme Tid 1856.

38*
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1855. 23. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Son-
dermula Sysseler, fra Medio Mai

1855 til samme Tid 1856.
— 9. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet, fra

Medio Mai 1855 til samme Tid

. 1856.
— 10. Febr. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel

og flere Sysseler, samt Byen

Reykjavik i Sonder-Amtet, fra

Medio Mai 1855 til samme Tid

1856.
— 10. Febr. Capitelstaxt for Oster- og Vester-

Skaptafells Syssel i Sonder-

Amtet, fra Medio Mai 1855 til

samme Tid 1856.

16. August. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Capitelstaxtens Sættelse.

1856. 9. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet, fra

Medio Mai 1856 til samme Tid

1857.
— 22. Febr. Capitelstaxt forHunavatns og Skaga-

Qords Sysseler, fra Medio Mai

1856 til samme Tid 1857.
— 22. Febr. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe

Sysseler, fra Medio Mai 1856

til samme Tid 1857.

22. Febr. Capitelstaxt for Nordermula og Son-

dermula Sysseler, fra Medio Mai

1856 til samme Tid 1857.
— 4. Marts. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel

og flere Sysseler, samt Byen

Reykjavik i Sonder-Amtet, fra

Medio Mai 1856 til samme Tid

1857.
— 4. Marts. Capitelstaxt for Vester- og Oster-

Skaptafells Syssel i Sonder-

Amtet, fra Medio Mai 1856 tn

samme Tid 1857.
— 19. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Honorar tn

en Provst for Medvirkning vea

Capitelstaxtens Sættelse.
*

Gollekt (den almindelige islandske),

jevnf. Kunst, Landbovæsenet.

1855. 21. Januar. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

en Kunstmaler-Elev.
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1855. 2. Mai. Kgl. Besol. (Indenrm. Skriv. 21. Mai)
ang. Understøttelse for enLand-
væsens-Lærling fra Island.

1856. 18. Febr. Kgl. Resolution ang. Understøttelse

for en Kunstmaler-Elev.
— 18. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

to Landvæsens -Elever fra Is-

land.
— 18. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

to Landvæsens-Elever fra Is-

land.

Commissarins, denkongelige, see Althinget, Forfatning.

Gommission, jevnf. Matrikel, Tyende.

1855. 18. Mai. Kgl. Resol. ang. Forslag til Matri-

kelsagens videre Fremme i Is-

land (Commissions Nedsættelse).
— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Udarbeidel-

sen af et Udkast til en ny
Tyendelov for Island.

27. Septbr. Indenrm. Circ. ang. Tilveiebringelse

af fornødne Oplysninger for

Matrikel-Commissionen.

Gommunalvæsen.
1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-

dragende om Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Monarchiet

m. v.

28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hel-
ligdagenes vedborlige Hellig-

holdelse (§ 7).

7. April. Reglem. for Brandkorpset i Reykja-

vik By.

9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udkast til en Com-
munal-Anordning for Island.

7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger

og Andragender i Sessionen

1853 (H, 5).

9. Juni. Indenrm. Skriv. ang. de Althinget

forelagte Lovudkast (2).

6. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Qvarantaine-

lft
Foranstaltninger i Reykjavik.

Jy56. 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. en særegen

Communal-Indretning for Akur-

eyri.
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1856. 19. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Qvarantaine-
Indretninger i Reykjavik.

— 25. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Oprettelse af

Assurance for Reykjavik.
— 23. Decbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Skolebygningens Bidrag til

Byens Kæmnerkasse i Reykjavik.

Ooncession til Telegraph-Anlæg, see Telegraph.

Confirmation (i Kirken).

1856. 11. Januar. Isl. Depart. Skriv. ang. Oversendelse

af nye Schemaer til Tabeller

over Vielser, Fodsier. og Døds-
fald (S. 396).

— 12. April. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Confirmations - Tilladelse

for en dovstum Pige.

Confirmation paa Fundats, see Fundats.
ri
* • «* *

I

Consuler.

1855. 19. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Ansættelse af

fremmede Staters Consular-

Embedsmænd paa Island.

1856. 6. Juni. Convention mellem Danmark og Ne-

derlandene, ang. Ansættelse af

Consular-Embedsmænd.
— 18. Oktbr. Patent ang. Convention med Neder-

landene om Ansættelse af Con-

sular-Embedsmænd.

Convention, jevnf. Traktater.

1855. 19. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Ansættelse at

fremmede Staters Consular-

Embedsmænd paa Island (Con-

vention med Nederlandene).

1856. 6. Juni. Convention mellem Danmark og Ne-

derlandene, ang. Ansættelse at

Consular-Embedsmænd.
— 21. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Afslutning at

en Convention med Frankrig

med Hensyn til Skibsafgifter.

— 18. Oktbr. Patent ang. Convention med Neder-

landene om Ansættelse af Con-

sular-Embedsmænd.
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Griminalvæsenet, jevnf. Politivæsenet, Retterne.

1855. 28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes *vedborlige Hellighold-

else (§ 12), jevnf. kgl. Bekg.

til Althinget 7. Juni 1855. I, 2.

— 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1847 til 1852 udkomne
almindel. Forordninger og Love
til Island (Lov 29.Decbr. 1850).

9. Mai. Plak. ang. Anvendelsen åf de for-

skjellige Arter af Strafarbeide

, (Lov 29. Decbr. 1850), jevnf.

kgl. Bekg. til Althinget 7. Juni

1855. I, 5.

— 9. Mai. For. ang. Lov om Pressens Brug
(Lov 3. Januar 1851), jevnf.

kgl. Bekg. til Althinget 7. Juni

1855. I, 3.

— 25. Juni. Justitsmin. Bekg. ang. Anholdelse

og Udlevering af deserterede

belgiske Skibsfolk.

— 6. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Arrestanters Forpleining i Rvik.
1856. 22. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forandring af

korporlig Revselse forHoer til

Pengebode.

Dampskib.

1855. 15. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Stiftamtmand-
ens Tilbagereise (til Island,

med Oriogsdampskib).
1856. 12. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

en monopoliseret Dampskibs-
forbindelse med Island.

Degne.

1855. 13. Juni. Indenrigsm. Skriv. ang. de forrige

Degne-Indtægter ved Reynistad

Kloster.
— 29. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Forslag til Forbedring af

Præstens Indtægter ved Reyni-
stad Kloster.

Deklaration, see Traktater.

Desertenrer, see Handel og Skibsfart.
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Differential-Afgift, see Handel og Skibsfart.

Disputatser, see Universitetet.

Dobbeltspath, see Mineraller.

Domainer, see Jordegods-Administration, Kirker.

Domkirken paa Holum, see Bispestolene, Kirker.

Dyrlæger,

jevnf. Faar, Faareavl, Faareskab m. m.

1855. 7. Mai. Det veterinaire Sundhedsraads Skriv.

ang. Faaresygdom i Sonder-
Amtet (S. 128).

— 3. Juli. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 7. Juli)

ang. Foranstaltninger i Anled-
ning af en Faaresygdom i Island.

— 22. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Ansættelsen af en Dyrlæge paa

Island.

1856. 8. Marts. Lov ang. Oprettelsen af en Veteri-

nair- og Landbohoiskole.
— 4. August. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

Oplærelse af islandske Veteri-

nairer.

— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger mod Faareskab i Sonder-
; v J ^

; Amtet. ;
•

Dovstumme.

1855. 27. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. forhoiet Be-
taling for Elever paa Dov-
stumme-Institutet.

— 27. Septbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Betalingen

forenDovstum paaDovstumme-
Institutet.

— 27. Oktbr. Isl. Depart. Skriv. ang. en i D6v-
stumme-Institutet indbragtElev

iVci I s] rind

1856. 12. April. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Gonfirmations - Tilladelse

for en dovstum Pige.

Embeder, Embedsmænd, m. v.,

jevnf. Geistligheden, Medicinalvæsenet, Pensionsvæsenet, Ren-

terne, Sportelvæsenet, Stiftamtmanden, Sysseler, Sysselmænd.

1855. 2. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Formen for

Udvidelsen afalmindelige danske

Love til Island.
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1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Monarchiet

m. v.

— 28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1855 til 31. Marts 1856.
— 5. April. Lov ang, overordentligt Lonnings-

tillæg for de ringere aflagte

Embedsmænd.
— 20. April, lndenrm. Skriv. ang. Bopæl for Sys-

selmanden i Skagafjords Syssel.

— 23. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Finanslovens

Anvendelse.
— 30. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Beregning

af Dyrtidstillæg.

— 14. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Politi og Læge-
tilsyn paa nogle Handelsteder.

— 19. Mai. [ndenrm. Skriv. ang. Ansættelse af

fremmede Staters Consular-

Embedsmænd paa Island.
'— 31. Mai. Anordning ang. Pensionslov for Em-

bedsmænd og deres Enker (Lov
5. Januar 1851); jevnf. kgl.

Bekg. til Althinget 7. Juni 1855.

I, 7.

31. Mai. Plak. ang. Overlevelsesrenter for

Embedsmænds Enker (Lov 5.

Januar 1851); jevnf. kgl. Bekg.

til Althinget 7. Juni 1855. I, 8.

— 31. Mai. Plak. ang. Anviisning af Gager,

samt om Forskud (Lov 30. Juni

1850); jevnf. kgl. Bekg. til Al-
thinget 7. Juni 1855. I, 9.

2. August. Eeskr. ang. Statsbudget for Finants-

aaret fra 1. April 1855 til 31.

Marts 1856, og sammes Of-

fentliggørelse.
~- 19. Septbr. Finantsmin. Skriv. ang. Schemata tiJ

Overlevelses -Renter (S. 311).

27. Septbr. lndenrm. Gire. ang. en paatænkt

Revision af Schemata til Em-
bedsmænds Indskud for Over-

levelses-Renter.
-~ 16. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Statsregn-

skab fra 1. April 1854 til 31.

Marts 1855.
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1855. 18. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. nærmere Be-
stemmelse om Sproget i Em-
beds-Sager.

— 22. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Althingsskat

af Embedsjorder.
— 27. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Vartpenge

for en entlediget Distriktslæge.

1856. 28. Januar. Aabent Brev ang. Udfærdigelsen af

nye Bestallinger.

— 28. Febr. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1856 til 31. Marts 1857-

— 28. Febr. Lov om Udbetaling af Dyrtidstillæg

til Embeds- og Bestillingsmænd.

8- Marts. Justitsmin. Circ. ang. Fornyelse af

Bestallinger.

— 12. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Godtgj oreise

for Udlæg i Embeds - Anlig-

gender.
— 19. Marts. IsL Depart. Skriv. ang. Finants-

lovens Anvendelse i Island.

— 31. Marts. Kgl. Resol. ang. Inddeling af Læge-
distrikterne i Nord- og Oster-

Amtet.
— 2. Oktbr. fieskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1855 til

31. Marts 1856.

Enker, see Embeder, Embedsmænd m. v., Geistligheden.

Faar, Faareavi, Faareskab m. m. }

jevnf. Dyrlæger, Landbovæsenet.

1855. 25. April. Indenrm. Skriv. ang. Undersb'gelse

af ondartet Faaresygdom i Son-

der-Amtet.
— 7. Mai. Det veterin. Sundhedsraads Skriv.

' ang. Faaresygdom i Sonder-

Amtet (S. 128 Anm.).
— 3. Juli. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 7. Juli)

ang. Foranstaltninger i Anled-

ning af en Faaresygdom i te-

land.

— 7. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af spanske Faar til Myra Syssel.

1856. 19. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger i Anledning af en Faare-

; • pest. i'



1856. 9. August. Is]. Depart. Skriv. ang. Opsendelse

af Glaubersalt som Middel mod
Faarepest.

— 9. Decbr. Justitsmin. Skriv, (til Indenrm.) ang.

Foranstaltninger i Anledning af

Faareskab i Sonder-Amtet.
— 10. Decbr. Indenrm. Skriv, (til veterin. Sund-

hedsraad) ang. Betænkning om
Foranstaltninger mod Faareskab

i Sonder-Amtet (S. 570, Anm. 2).

— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger mod Faareskab i Sonder-

Amtet.

Fattigvæsenet.

1855. 22. Marts. Plak. ang. Forbud mod Skyden efter

Sælhunde paa Breifcabugten i

Island.

— 28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes vedborlige Hellighold-

else (§ 11).
— 9. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Alimentations-

bidrag fra en Soraand paa Æro.
1856. 19. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Understøt-

telse til Underholdning og Pleie

for en Afsindig.

— 27. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Berettigelse

til Fattigforsorgelse for en fra-

skilt Kone.

— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Sysselmændenes Undersøgelser

i Fattigforsorgelses-Sager.

Finantserne,
Jtvnf, Embeder, Embedsmænd, Jordebogskassen, Pengevæsenet,

Skatter og Afgifter.

1855. 2. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Formen for

Udvidelsen afalmindelige danske

Love til Island.
^ 28. Marts. Lov om den svævende Statsgjæld.
"~~

28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1855 til 31. Marts 1856.

19. April. Indenrm. Skriv. ang. Statskassens

Forrentning af Umyndiges og

Stiftelsers Midler.

23. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Finants-
lovens Anvendelse.
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1855. 30. April. Is]. Depart. Skriv. ang. Beregning

af Dyrtidstillæg.

— 11. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Understøttelse

til Gjenopforelse af en Præste-

gaard.
— 31. Mai. Anordn, ang. Pensionslov for Em-

bedsmænd og deres Enker (Lov

5. Januar 1851); jevnf. kgl.

Bekg. til Althinget 7. Juni 1855.

% 7.

— 31. Mai. Plak. ang. Overlevelses- Renter for

Embedsmænds Enker (Lov 5.

Januar 1851) ;
jevnf. kgl. Bekg.

til Althinget 7. Juni 1855. I, 8.

— 31. Mai. Plak. ang. Anviisning af Gager, samt

om Forskud (Lov 30. Juni 1850)

;

jevnf. kgl. Bekg. til Althinget

7. Juni 1855. I, 9.

— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aarene

1853—1854 (Lov 7. Januar og

8. Decbr. 1853).
— 2. August. Reskr. ang. Statsbudget for Finants-

.

J

aaret fra 1. April 1855 til 31-

Marts 1856 og sammes Offent-

liggj oreise.

— 31. August, Statsregnskab for Kongerigets Ved-

kommende for Finantsaaret fra

1. April 1854 til 31. Marts

1855.
— 16. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1854 til

31. Marts 1855.
— 10. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Posteringen

i det Island vedk. Budget.

1856. 28. Febr. Finantslov for Finantsaaret fra 1-

April 1856 til 31. Marts 1857-

— 19. Marts. Isl. Departem. Skriv. ang. Finants-

lovens Anvendelse i Island.

— 19. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Bevillinger

til Stiftamtmands-Embedet.
— 1. April. Lov om den svævende Statsgjseld.

— 25. April. Justitsmin. Skriv. (Finantsmin. Skr.

29. Marts) ang. Kapital- °g

Rentebetalinger, Statsgjælden

vedkommende.
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1856. 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Indberetninger

om Udstedelse af Myndigheds-
Bevillinger.

— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forrentning

af Kapitaler i Jordebogskassen.
— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forrentningen

af Umyndiges og offentlige Stif-

telsers Midler.

— 2. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1855 til

31. Marts 1856.
— 31. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Udgifter ved

Amtmændenes Inspektionsrejser.

Fiskeri, jevnf. Handel og Skibsfart, Jagten, Politivæsenet.

1855. 28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes vedborlige Hellighold-

else (§ 2).
— 12. April. Indenrm. Skriv. ang. Handels- og

Toldforholdene med Hensyn til

Islands Handel med Spanien.
— 19. Mai. Indenrm. Skriv. ang. de islandske

Handelsforhold med Hensyn til

Spanien.
— 6. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Undersogelse

af engelske Fiskeres Uordener
i Island.

— 6. Juli. Indenrm. Circ. ang. Undersogelse om
de over nogle af engelske So-
folk begaaede Uordener fra Is-

land indkomne Klager.
— 14. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Udsættelse af

den af den engelske Regjering
besluttede Undersogelse om en-

gelske Fiskeres Forhold ved

Islands Kyster.

18. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Plan til An-
læggelsen af en fransk Fisker-

Station paa Island.

1856. 7. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Andragende
om et fransk Fiskevirknings-

Anlæg ved Dyrafjord.
~~~

8. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Helligdags-

Arbeide i Reykjavik.
^ 26. Juni. Justitsmin. Circ. ang. Undersogelse

om engelske og irske Fiskeres

Uordener i Island.
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1856. 7. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Undersogelse

af de af engelske Fiskere be-

gaaede Uordener.
— 9. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. engelske Fi-

skeres Forurettelser mod Be-
boerne af Grimsey.

— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Anbringelse af Mærker paa en-

gelske Fiskerskibe.

Forbedringshus, see Criminalvæsenet.

Forfatning, jevnf. Althinget, Kongen.

1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende oiri Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Monarchiet

m. v.

— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen

.1853 (II, 2).

— 9. Juni. Indenrm. Skriv. ang. de Althinget

forelagte Lovudkast.
— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aarene

1853 - 1854.

— 29. August. Grundlovbestemmelse om Indskrænk-

ning af Grundloven af 5. Junl

1849 (til Kongeriget Danmarks
særlige Anliggender).

— 29. August. Reskr. ang. Stadfæstelse af nogle

grundlovmæssige Friheder

Danmark). S. 297 Anm.
— 2. Oktbr. Forfatningslov for det danske Mon-

archies Fællesanliggender.

— 2. Oktbr. Kgl. Kundg. om Indskrænkning
Grundloven.

— 16. Oktbr. Kgl. Kundg. ang. Oprettelsen af et

Ministerium for Monarchiets

fælles indre Anliggender.

1856. 1. April. Lov ang. Tillæg til Forfatningsloven

for Monarchiets Fælles-Anlig-

gender.
— 25. April. Justitsmin. Skriv. ang. Oversendelse

af nogle danske Forfatnings-

lovbud.



1856. 2. Mai. fsl. Depart. Circ. ang. Uddeling af

af et Skrift om Islands stats-

retlige Stilling.

Forstrandsret, see Vrag.

Forsvarsvæsen.

1856. 19. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udlevering

af Vaaben til Afbenyttelse paa
Vestmannoerne.

— 17. Juni. Kgl. Resol. (Justitsmin. Skriv. 28.

Juni) ang. Udrustning for et

Væbningskorps paa Vestmann-

v^r^ oerne. ;
' -x

Forsbrgelsespligt, see Fattigvæsenet.

Fundats, jevnf. Bibliothek, Bogtrykkeri, Bager.

1856. 20. Mai. Fundats for Islands Stiftsbibliotek

(S. 527-528).
— 10. Juli. Kgl. Contirmation paa en Fundats

for Islands Stiftbibliotheks faste

Fond.

Færgevæsenet.
1855. 29. Novbr. Reglement ang. Færgevæsenet i Ar-

næs og Rangarvalla Sysseler.

Fængselsvæsenet, see Criminalvæsenet.

FffiStningsarbeide, see Criminalvæsenet.

Fødselsstiftelse, see Jordemodervæsenet.

^ e by rer, see Sportelvæsenet.

Geistligheden,
jevnf. Kirker, Pastoral-Seminariet, Reykjavik, Skolen.

1855. 28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1855 til 31. Marts 1856.

28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig-

. dagenes vedborlige Hellighold-

else; jevnf. kgl. Bekg. til Ål-

thinget 7. Juni 1855. I, 2.
~- 11. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Understottelse

til Gjenopforelse af en Præste-

gaard.

19. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Bisperesident-

sens Forflyttelse fraLaugarnes
til Reykjavik.
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1855. 31. Mai. Anordn, ang. Pensionslov for Em-
bedsmænd og deres Enker (Lov

5. Januar 1851); jevnf. kongl.

Bekg. til Althinget 7. Juni 1855-

1, 7.

— 31. Mai. Plak. ang. Overlevelses-Renter for

Embedsmænds Enker (Lov 5-

Januar 1851); jevnf. kgl. Bekg.

til Althinget 7. Juni 1855. I, 8-

13. Juni. Indenrigsmin. Skriv. ang. de forrige

Degne-Indtægter ved Reynistad

Kloster.
— 2. August. Reskr. ang. Statsbudget for Finants-

aaret fra 1. April 1855 til 31-

Marts 1856, og sammes Of-

fentliggj oreise.

29. August. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Forslag til Forbedring af

Præstens Indtægter ved Reyni-

stad Kloster.— 10. Septbr. Indenrm. Skriv. - ang. Forslaget om
Henlæggelse af Biskoppens Re-
sidents til Reykjavik.

— 13. Septbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Indtægterne af Staoarbakka

Præstekald og deres Fordeling

mellem en fratrædende og til-

trædende Sognepræst.
— 17. Septbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Bisperesidentsens Forlæg-
gelse fra Laugarnes til Rvik.

— 16. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1854 til

31. Marts 1855.— 19. Oktbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. nogle ved den forrige Dom-
t kirke paa Holum opbevarede

Bispekaaber og Messeklæder.
1. Decbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Andragende om Forbedring

af San dfell Præstekald i Skapta-
fells Syssel.

— 13. Decbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Forslag om Nedlæggelse

af Hitardal Præstekald.
1856. 28. Febr. Finantslov for Finantsaaret fra 1-

April 1856 til 31. Marts 1857-



Register 609

1856. 29. Febr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Betaling af en Kirkes Gjæld
til en fratrædende Præst.

— 8. Marts. Justitsrain. Skriv. ang. Bygsel af

jorden Viovik.
— 8. April. Justitsmin. Skriv. ang. Bisperesi-

dentsens Forflyttelse fra Laug-
arn es til Reykjavik.

— 12. April. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.
* ang. Confirmations - Tilladelse

for en dovstum Pige.

— 1. Mai. Kgl. Resol. (Kirke- og Underviisn.-

Minist. Skriv. 6. Mai) ang. Com-
bination af Kaldaoarnes, Gaul-
verjabæ og Villingaholt Sogne
til to Præstekalde.

— 7. Mai. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Tilladelse for en Præst at

ægte en Pige, uagtet begaaet

Leiermaal.
— 7. Mai. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Lon til Provsten i Oefjords

Syssel for Visitats paa Grimsey.— 19. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Honorar til

en Provst for Medvirkning til

Capitelstaxtens Sættelse.
— 2. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1855 til

31. Marts 1856.

Gj aftold, see Skatter og Afgifter.

Handel og Skibsfart,
jevnf. Capitelstaxt, Consuler, Havnevæsenet, Kjtfbsteder,

Maal og Vægt, Pengevæsenet, Politivæsenet, Qvaran-

taine, Skatter og Afgifter, Sportelvæsenet, StJpas,

Traktater.

1855. 6. Januar. Kgl. Resol. (Justitsmin. Skriv. 25.

Januar) ang. Handelstedet Seyois-

fjord.

— 12. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Forogelse af

Politimagten i Reykjavik.
— 29. Januar. Bekjendtg. for Slesvig, ang. Er-

hvervelsen af islandske Sopas.

29. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Forsyning af

Kornvarer til nogle Sysseler i

Island.

XVI B. 39
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1855. 29. Januar. Indenrm. Circ. ang. Landets For-

syning med Nodvendigheds-
varer.

— 31. Januar. Indenrm. Skriv. ang. nogle Punkter,

vedkommende Islands Handel

og Skibsfart.

— 23. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Afgivelsen af

edelige Forsikkringer til at er-

holde islandsk Sopas i Tilfælde

af Skipperens Dod.
— 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-

dragende om Afhjælpning af

Pengemangel i Island, samt Op-
rettelse af etBank-Institutm.m.

(kgl. Bekg. 7. Juni 1855. II, 6).

— 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Bestemmelse af

Tillægs - Afgift af fremmede

Skibe, der anlobe Island.

— 24. Marts. Indenrm. Bekjendtg. ang. Tillægs-

Afgift for visse fremmede Na-
tioners Skibe, naar de beseile

Island.

— 24. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Tillægs-Afgift

af udenrigske Skibe, som seile

til Island for at handle.

— 24. Marts. General-Tolddirektor. Circul. ang.

Fremgangsmaaden med Hensyn

til islandske Sopasse, m. m.

— 28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1-

April 1855 til 31. Marts 1856.

— 28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes vedborlige Hellighold-

else (§ 3).— 28. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Lovene om

Handel paa Island, Sopas m.v.

— 28. Marts. Indenrm. Circul. ang. Lovene om

Handelen, Sopas m.v. (S. 84).

— 28. Marts. Indenrm. Circul. ang. Lovene om

Handelen, Sopas m. v. (S. 85>
— 30. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Oversendelse

af Lov og Bekjendtgjorelser om

den islandske Handel.

12. April. Bekjendtg. ang. Regler for Besæt-

ningen af Skibe, der anlobe

Reykjaviks Havn.
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1855. 12. April.

17. April.

19. April.

— 20. April.

— 23. April.

— 30. April.

— 1. Mai.

— 12. Mai.

— 12. Mai

— 12. Mai.

— 14. Mai

- 19. Mai

19. Mai

— 19. Mai

— 26. Mai.

5. Juni

7. Juni

Indenrm. Skriv. ang. Handels- og
Toldforholdene med Hensyn til

Islands Handel med Spanien.
Udenrigsmin. Circ. ang. Indskjærp-

else af de ældre Bestemmelser
om Erhvervelse af lat. Sopas.

Indenrm. Circ. ang. national Behand-
ling af preussiske Skibe i is-

landske Havne.
Indenrm. Skriv. ang. Udsalg af for-

mentlig bedærvede Varer.

Indenrm. Skriv. ang. Beseilingen af

Krossvik paa Akranes.
Indenrm. Skriv. ang. Losnings-At-

tester for Skibe.

Indenrm. Skriv. ang. nogle Betingel-

ser for at kunne erholde is-

landsk Sopas og Adgang til

Handel paa Island.

Havnetaxt for Afbenyttelsen af

Havnen ved Reykjavik.

Indenrm. Skriv. ang. Havnetaxten
for Reykjavik.

Indenrm. Skriv. ang. Rhederes Er-
klæringer ved Expedition af

Skibe til Island.

Indenrm. Skriv. ang. Politi og Læge-
tilsyn paa nogle Handelsteder.

Indenrigsm. Skriv. ang. Attest for

Skibsforere om Losning af Lad-
ninger.

Indenrm. Skriv. ang. Ansættelse af

fremmede Staters Consular-

Embedsmænd paa Island.

Indenrm. Skriv. ang. de islandske

Handelsforhold med Hensyn til

Spanien.

Indenrm. Skriv. ang. Udstedelse af

latinske Sopasse.

Indenrm. Skriv. ang. svenske og

norske Skibes Fritagelse for

Tillægs-Afgift i Island.

Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen

1853 (H, 1).

39'
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1855. 9. Juni. Indenrm. Skriv. ang. de Althinget

forelagte Lovudkast (4).— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i A arene

1853—1854 (Bekg. 21. Oktbr.

1853).
— 11. Juni. Bekjendtg. (for Holstein) ang. Er-

hvervelsen af islandske Sopas.

— 25. Juni. Justitsmin. Bekg. ang. Anholdelse

og Udlevering af deserterede

belgiske Skibsfolk.

6. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Tilveiebringelse

af manglende Skibspapirer.

— 6. Juli. Indenrm. Skriv. ang. den direkte

Skibsfart fra fremmede Lande.
— 6. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Ansættelse af

en svensk-norsk Consul i Rvik.

— 6. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Skibspapirer

for et unationaliseret Skib.

— 6. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Undersogelse

af engelske Fiskeres Uordener
i Island.

— 6. Juli. Indenrm. Circ. ang. Undersogelse om
de over nogle af engelske So-

folk begaaede Uordener fra Is-

land indkomne Klager.
— 6. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Qvarantaine-

Foranstaltninger i Reykjavik.

16. Juli. Forelobig Lov om Adgang for danske

Skibsførere til at forhyre frem-

mede Sofolk.

— 8. August. Aabent Brev ang. Foranstaltninger

til Forebyggelse af Dyrtid og

Mangel.
— 11. August. Indenrm. Bekjendtg. ang. preussiske

Skibes Fritagelse for Tilkjobs-

Afgift.

16. August. Indenrm. Skriv. ang. Landets For-

syning med Nodvendigheds-

varer.
— 31. August. Udenrm. Circ. ang. Skibs-Certifi-

kater og latinske Sopasse.

— 13. Septbr. Lov om Adgang for danske Skibs-

forere til at forhyre fremmede

Sofolk.
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1855. 14. Septbr.

— 14. Septbr.

— 9. Oktbr.

— 19. Oktbr.

27. Oktbr.

— 3. Decbr.

— 11. Decbr.

1856. 16. Febr.

— 28. Febr.

— 8. Marts.

— 12. Marts.

— 14. Marts.

— 22. Marts.

-~" 2. April.

— 8. April.

- 23. April.

Indenrra. Circ. ang. Udfærdigelse af

Skibs - Certifikater og latinske

Sopasse.

Indenrm. Skriv. ang. Udsættelse af

den af den engelske Regjering
besluttede Undersøgelse om en-
gelske Fiskeres Forhold ved Is-

lands Kyster.

Indenrm. Skriv. ang. Overeenskomst
med Kongeriget Begge Sicilier

om Fritagelse for Tillægs-Afgift

i Island.

Indenrm. Skriv. ang. Ansogning om
Eftergivelse af Udforsels-Afgift

i Tilfælde af Forliis.

Indenrm. Skriv. ang. et paatænkt
Handels-Anlæg paa Vestdals-
eyri ved Seydisfjord.

Justitsmin. Skriv. ang. Lovudkast
til Forandring af Loven om
Skibsfart og Handel paa Island.

Justitsmin. Skriv. ang. Forsendelse
af Breve og Pakker med det

islandske Postskib over Liver-
pool.

Lov ang. Forandring i Loven om
Skibsfart og Handel paa Island.

Justitsmin. Bekg. ang. Forandringer
med Hensyn til Erhvervelsen af

islandske Sopas.
Justitsmin. Skriv. ang. Helligdags-

Arbeide i Reykjavik.

Justitsmin. Skriv. ang. Bestemmelser
om Tillægs - Afgift for visse

fremmede Nationers Skibsfart

paa Island.

Justitsmin. Skriv. ang. Handelstedet

Seyoisfiords Grændser.

Justitsmin. Skriv. ang. Eftermaaling

af Skibe.

Justitsmin. Bekg. ang. Tillægs-Afgift

for visse fremmede Nationers

Skibe.

Justitsmin. Skriv. ang. Forandring

af et Skibs Navn.

Justitsmin. Skriv. ang. Indsendelse

af aarlige Beretn. om Handelen.
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1856. 28. April. Udenrm. Bekg. (kgl.Resol. 24. April)

ang. Ophævelse af de for Krigs-

tilfælde bekjendtgjorte Forholds-

regler for Handlende og So-
farende.

— 17. Mai. Justitsmin. Bekg. ang. deserterede

Sofolk fra venezuelanske Skibe.

— 31. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Losning af

islandske Sopas.
— 4. Juni. Kgl. Resol. ang. Convention om

Handel og Skibsfart mellem
Danmark og dé nordamerikanske
Fristater.

— 10. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Ordningen af

Lægetilsyn ved fremmede Skibes

Ankomst paa Eskefjord.

— 13. Juni. Deklaration om Overeenskomst mel-
lem Danmark og Sverrig-Norge,

ang. Skibsfarten.

— 21. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Afslutning

af en Convention med Frankrig

med Hensyn til Skibsafgifter.

— 27. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Udstedelse

af Forbud mod Udskjænkning i

Kramboderne i Reykjavik m.v.
— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. technisk Un-

dersøgelse af Havnen i Rvik.
— 7. Juli. Justitsmin. Bekjendtg. ang. franske

Skibes Fritagelse for Differen-

tial-Afgift.

— 17. August. Deklaration fra Udenrm., ang. Handel

med Kongeriget Begge Sicilierne.

— 12. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
en monopoliseret Dampskibs-
forbindelse med Island.

— 1. Oktbr. Deklaration om Overeenskomst mel-

lem Danmark og Kongeriget

Begge Sicilierne, ang. Skibs-

fartens Udvidelse.— 1. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forholdene

med Hensyn til Skibes Regi'

strering paa Island.

8. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Regler for

Anskaffelsen af isl. Sopasse.
— 19. Novbr. Justitsmin. Bekg. ang. Fritagelse

for Tillægs-Afgift for Skibe fra

Kongeriget Begge Sicilierne.
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1856. 24. Novbr. Plak. ang. Udredelsen af de til Iværk-
sættelsen af den islandske Han-
delslov fornodne Udgifter.

— 8. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forsendelse

af den islandske Post over Li-
verpool.

— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Anbringelse af Mærker paa en-
gelske Fiskerskibe.

— 23. Decbr. Justitsmin. Circ. ang. Opsamling af

udkastede Træflydere (fraPrinds

Napoleons Skib) for at under-

soge Stromningerne i de nord-
lige Have.

— 30. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Afbenyttelse

af smaae Skibe til Spekulant-

handel i Island.

Handelsteder, see Kjabsteder.

Havnevæsenet, jevnf. Handel og Skibsfart.

1855. 12. Mai. Havnetaxt for Afbenyttelse afHavnen
ved Reykjavik.

— 12. Mai. Tndenrm. Skriv. ang. Havnetaxten
for Reykjavik.

1856. 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. technisk Un-
dersogelse af Havnen i Rvik.

Ho er, see Løsagtighed.

Homdopather, see Medicinalvæsenet.

Hospitaler, jevnf. Medicinalvæsenet, Spedalske.

1856. 12. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Auktions-

Salair ved Forauktionering af

Hospitalslodder.

Hfiiesteret, see Retterne.

Inventarium, Inventarii-dvilder, see Jordegods-Ad-

ministration, Kirker, Tiende.

Islandsk,
jevnf. Embeder, Embedsmænd m. v., Lovgivning, Retterne.

1855. 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger

og Andragender i Sessionen 1853
(II, 4).
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1855. 18. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. nærmere Be-
stemmelse om Sproget i Em-
beds-Sager.

— 22. Decbr. Justitsmin. Skriv, (til en Hoieste-

rets-Advokat) ang. Paategninger

paa Stævninger til Hbiesteret.

— 22. Decbr. Justitsmin. Circ. ang. Paategninger

paa Stævninger til Hoiesteret.

Jagten, jevnf. Fiskeri.

* 1855. 22. Marts. Plak. ang. Forbud mod Skyden efter

Sælhunde paa Breioabugten i

Island.

— 28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes vedborlige Hellighold-

else (§ 5).

12. April. Politi-Bekg. ang. Regler for Besæt-
ningen af Skibe, der anlobe

Reykjaviks Havn (§ 5).— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen

1853 (II, 7).

Jordebog, see Matrikel.

Jordebogskassen,
jevnf. Finantserne, Jordegods-Administration, Regnskabs-

væsenet.

1855. 18. Mai. Kgl. Resol. ang. Forslag til Ma-
trikelsagens videre Fremme i

Island.

— 24. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Rentebe-
taling af en Umyndigs Capital.

— 31. August. Statsregnskab for Kongerigets Ved-
kommende for Finantsaaret fra

1. April 1854 til 31. Marts

1855.
— 27. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Udgifter ved

Matrikel-Commissionen.
— 27. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Matrikel - Commissionens Med-
lemmer.

— 16. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1854 til

31. Marts 1855.
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1855. 25. Oktbr. Indenrm. Skriv, an g. Tiende af den
forrige Holura Bispestols Jorder.

1856. 25. April. Justitsmin. Skriv. (Finantsmin. Skr.

29. Marts) ang. Kapital- og

Rentebetalinger, Statsgjælden
vedkommende.

— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling til

Synsmændene ved Udvisning af

en Nybyggerplads.
— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forrentning

af Kapitaler i Jordebogskassen.
— 25. August. Isl. Depart. Skriv. ang. Betaling for

en Jordemoder-Elev.
— 2. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1855 til

31. Marts 1856.

Jordegods-Administration,
jevnf. Capitelstaxt, Geistligheden, Jordebogskassen, Kirker

(Klosterkirker), Landbovæsenet, Matrikel.

1855. 28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1855 til 31. Marts 1856.
— 24. April. Indenrm. Skriv. ang. Opsigelse af

Administration.
— 24. April. Indenrm. Skriv. ang. (Olsens) Dis-

pensation fra (Thingore) Klo-
sters Administration.

— 24. April. Indenrm. Skriv. ang. Opforelse af

Kirkjubæ Klosters Kirke.
— 2. August. Reskr. ang. Statsbudget for Finants-

aaret fra 1. April 1855 til 31.

Marts 1856, og sammes Of-

fentliggørelse.— 2. August. Indenrm. Skriv. ang. Qvildebesæt-

ningen paa Arnarstappens Jorder.
16. August. Indenrm. Skriv. ang. Opforelse af et

af Gaardens Huse paa en Klo-

sterjord.
— 29. August. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Forslag til Forbedring af

Præstens Indtægter ved Reyni-

stad Kloster.

16. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1854 til

31. Marts 1855.
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1855. 31. Oktbr.

22. Decbr.

1856. 28. Febr.

— 6. Marts.

— 8. Marts.

— 8. Marts.

19. Marts.

22. April.

- 22. April.

18. Juli.

22. Septbr

2. Oktbr.

17. Decbr.

Kgl. Besol. (Justitsmin. Skriv. 9.

Novbr.) ang. Moderation i Jord-

afgifterne for Leilændingerne

paa de kgl. Godser i Vester-

Amtet.
Justitsmin. Skriv. ang. Landskylds-

afgiften af Huse paa Vestmann-
6erne.

Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1856 til 31. Marts 1857.

Justitsmin. Skriv. ang. Godtgjorelse

til en Leilænding for Jordens
Beskadigelse.

Justitsmin. Skriv. ang. Bygsel af

Jorden Viovik.

Justitsmin. Skriv. ang. Administra-

tions-Udgifter ved Munkathveraa
Kloster.

Justitsmin. Skriv. ang. Forholdene

ved Thingdre Klosters Admini-
stration.

Justitsmin. Skriv. ang. den dispen-

serede Administrator for Thing-

ore Kloster.

Justitsmin. Skriv. ang. Administra-

tionslon under en midlertidig.

Dispensation fra Bestillingen.

Justitsmin. Skriv. ang. Adkomst-
Dokumenter for Munkethveraa
Klosters Jordegods.

Kgl. Resol. ang. Bortsalg af Bispe-

residentsen Laugarnes, saavel

Jord som Bygninger.

Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1855 til

31. Marts 1856.

Justitsmin. Skriv. ang. Ret til Tiende

af uddode Qvilder, og sammes

Retablering.

Jordemodervæsenet, jevnf. Medicinalvæsenet.

1855. 20. April. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling af

Amts-Repartitionsfondetfor an-

skaffede Jordemoder-Redskaber.
— 20. April. Justitsmin. Skriv. ang. Anskaffelse at

et Jordemoder-Bestik.



1855. 12. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Modtagelse
af en Jordemoder - Elev paa
Fødselsstiftelsen.

1856. 29. April. Justitsmin. Circ. ang. Jordemodres
Oplærelse.

— 30. April. Isl. Depart. Circ. ang. Oversendelse

af Justitsmin. Circ. om Jorde-
mødre (S. 477 Anm. 2).

— 25. August. IsJ. Depart. Skriv. ang. Betaling for

en Jordemoder-Elev.

Jordtaxation, see Matrikel.

Justitsvæsenet, see Criminalvæsenet, Retterne.

J&der.

1855. 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1847 til 1852 udkomne
almindel. Forordninger og Love
til Island (Lov 5. April 1850).—

• 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen

1853. I.

9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse
for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aarene
1853—1854(Lov 5. April 1850).

& i r k e r , jevnf. Geistligheden, Jordegods-Administration.

1855. 19. April. Indenrigsm. Skriv. ang. Indkjob af

nogle Utensilier rn. v. til Mooru-
valla Kirke.

T~- 24. April. Indenrm. Skriv. ang. Opforelse af

Kirkjubæ Klosters Kirke.

4. Juli. Stiftamts-Bekjendtg. ang. Licitation

paa Kirkebygning paa Prestbakki
i Skaptafells Syssel (S. 126
Anm.).

1. Mai. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Vatnsfjord Kirkes Opforelse

af Tommer.
""""

22. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Opforelse af

en Kirke paa Prestbakki i

Skaptafells Syssel.

19. Oktbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. nogle ved den forrige Dom-
kirke paa Holum opbevarede
Bispekaaber og Messeklæder.
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1855.

7. April.

14. Mai.

27. Oktbr.

1856. 29. Febr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Betaling af en Kirkes

Gjæld til en fratrædende Præst.
— 8. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Bygsel af

Jorden Vibvik.

— 11. Novbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. ældre Sager fra den for-

rige Domkirke paa Holum.

Kjttbsteder,

jevnf. Akureyri, Communalvæsen, Handel og Skibsfart,

Reykjavik, VestmannOerne.

6. Januar. Kongl. Resol. (Justitsminist. Skriv.

25. Januar) ang. Handelstedet

Seybisfjord.

12. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Forogelse af

Politimagten i Reykjavik.

Reglem. for Brandkorpset i Rvik By«

Indenrm. Skriv. ang. Politi og Læge-
tilsyn paa nogle Handelsteder.

Indenrm. Skriv. ang. et paatænkt

Handels-Anlæg paa Vestdals-

eyri ved Seybisfjord.

1856. 14. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Handelstedet

Seybisfjords Grændser.

Kongen, Kongehuset m. v., jevnf. Forfatning.

1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om, at Lovene fol*

Island stadfæstes ved Kongens

Underskrift.

Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af dets Betænkninger

og Andragender i Sessionen

1853 (H, 4).

Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aarene

1853—1854 (Lov 31. Juli 1853;

For. 26. Juli 1854).

2. Oktbr. Forfatningslov for det danske Mon-

archies Fællesanliggender.

Kgl. Kundg. om Indskrænkning at

Grundloven.

Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv,

ang. Udgift til Hoitideligholdelse

af Kongens Fodselsdag ved La-

tinskolen.

— 7. Juni.

9. Juni.

— 2. Oktbr.

1856. 27. Juni.



Registeh. 621

1856. 23. Oktbr. Reskr. ang. Prinds Christians Kald-
else til Sæde i Statsraadet.

— 18. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
nogle Loves Udvidelse til Island

(Lov 31. Juli 1853).

Korntilforsel, Kornmangel, see Handel og Skibsfart.

Kunst.

1855. 21. Januar. Kgl. Resol. ang. Understottelse for

en Kunstmaler-Elev.

1856. 18. Febr. Kgl. Resol. ang. Understottelse for

en Kunstmaler-Elev.

Landbovæsenet,
jevnf. Capitelstaxt, Faar, Faareavl, Faareskab, Matrikel,

Skatter og Afgifter, Tiende.

1855. 3. April. Indenrm. Skriv. ang. Understottelse

for en Landvæsens -Elev fra

Island.

.

— 13. April. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Oprettelse af et

Landvæsens-Institut paalsland. .

30. April. Indenrm. Skriv. ang. Understottelse til

islandske Landvæsens-Elever.
— 30. April. Indenrm. Skriv. ang. Understottelse

til at lære Agerbrug.
— 2. Mai. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 21. Mai)

ang. Understottelse for en Land-
væsens-Lærling fra Island.— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen 1853
(n, 8).

'

— 7. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af spanske Faar til Myra Syssel.
— 8. August. Aabent Brev ang. Foranstaltninger

til Forebyggelse af Dyrtid og

Mangel.
— 18. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om at

anvende Renterne af (N. og 0.)

Amtets oekonomiske Fond til

Anskaffelse af Agerdyrknings-

Redskaber.
— 19. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Opmuntring til

Landvæsenets Fremme.
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1856. 18. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

to Landvæsens-Elever fra Is-

land.— 8. Marts. Lov ang. Oprettelse af en Veterinair-

og Landbohoiskole.
— 11. April. Justitsmin. Skriv. ang. Understot-

telse til at lære dansk Agerbrug.
— 27. April. Kgl. Resol. (Justitsmin. Skriv. 2. Mai)

ang. Eftergivelse af Procent-

Afgift af Legat til Understøt-

telse af Landbruget.
— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling til

Synsmændene ved Udvisning af

en Nybyggerplads.
— 19. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger i Anledning af en Faare-

— 4. August. Justitsmin. Skriv ang. Forslag om
Oplæreise af islandske Veteri-

nairer.

— 29. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Althingets

Petition om Oprettelse af et

Landvæsens-Institut.
— 18. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Understottelse til

to Landvæsens -Elever fra Is-

land.

Land fogden, see Finantserne, Jordebogskassen.

Landphysikus, see Medicinalvæsenet.

Landskyld, see Jordegods-Administration.

Landsoverr etten i Island, see Retterne.

Latinskolen, see Skolen.

Legater og Stiftelser,

jevnf. Boger, Bogtrykkeri, Bibliotkek o.s.v., Landbovæsenet.

1855. 19. April. Indenrm. Slfcriv. ang. Statskassens

,"k > Forrentning af Umyndiges og

Stiftelsers Midler.

1836. 25. April. Justitsmin. Skriv. ang. Kapital- og

Rentebetalinger, Statsgjælden

vedkommende.-
- 27. April. Kgl. Resol. (Justitsmin. Skriv. 2. Mai)

ang. Eftergivelse af Procent-

Afgift af Legat til Understot-

telse af Landbruget.
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— 22. Febr.

— 2. Marts.

1856. 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forrentningen

af Umyndiges og offentlige Stif-

telsers Midler.

Licitation, see Kirker.

Literatur, jevnf. BOger, Bibliothek m. v., Selskaber.

1855. 31. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Udgivelsen af

kgl. Resolutioner og ministeri-

elle Skrivelser (ved det islandske

Literaire Selskab).

Livrente- Og FofsBrgelses-Anstalten, see Pensions-

væsenet.

Lovgivning,
jevnf. Althinget, Forfatning, Sysseler, Sysselmænd.

1855. 22. Febr. Plak. ang. Forogelse af Thingstederne

i Arnæs Syssel.

Lov ang. Kundgjorelser i Adresse-
Contoirets Efterretninger.

Justitsmin. Skriv. ang. Formen for

Udvidelsen af almindelige danske
Love til Island.

Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om, at Lovene for

Island stadfæstes ved Kongens
Underskrift.

Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1855 til 31. Marts 1856.

Lov om den svævende Statsgjæld.

For. for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes vedborlige Hellighold-

else.

30. Marts. Isl. Dep. Skriv. ang. Oversendelse

af Lov og Bekjendtgjorelser om
den islandske Handel.

Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1847 til 1852 udkomne
almindel. Forordninger og Love.

Kgl. Resol. ang. Udarbeidelse af

Udkast til en Tyendelov for

Island.

Plak. ang. Salair for Hoiesterets-

Advokater som Defensorer i

Justits-Sager (Plak. 17. Febr.

1847); jevnf. kongl. Bekg. til

Althinget 7. Juni 1855. I, 4.

22. Marts.

1855.

28. Marts.

28. Marts.

28. Marts.

9. Mai.

— 9. Mai.

9. Mai.
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1855. 9. Mai. Plak. ang. Anvendelsen af de for-

skjellige Arter af Strafarbeide

(Lov 29. Decbr. 1850); jevnf.

kgl. Bekg. til Altliinget 7. Juni

1855. I, 5.

— 9. Mai. Plak. ang. Ophor af Bekjendtgjorel-

ser i den Altonaiske Merkur
0. s. v. (Lov 25. April 1850);
jevnf. kgl. Bekg. til Althinget

7. Juni 1855. I, 6.

-— 9. Mai. For. ang. Lov om Pressens Brug
(Lov 3. Januar 1851); jevnf.

kgl. Bekg. til Althinget 7. Juni

1855. I, 3.

— 31. Mai. Anordn, ang. Pensionslov for Em-
bedsmænd og deres Enker (Lov
5. Januar 1851); jevnf. kongl.

Bekg. til Althinget 7. Juni 1855.

1, 7.

— 31. Mai. Plak. ang. Overlevelses -Renter for

Embedsmænds Enker (Lov 5.

Januar 1851); jevnf. kgl. Bekg.

til Althinget 7. Juni 1855. I, 8.

-7- 31. Mai. Plak. ang. Anviisning af Gager,

samt om Forskud (Lov 30. Juni

1850); jevnf. kgl. Bekg. til Al-

thinget 7. Juni 1855. I, 9.

— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger

og Andragender i Sessionen

1853 (see II, 4).
— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Udarbeidel-

sen af et Udkast til en ny

Tyendelov for Island.

— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aarene

1853—1854.
1856. 28. Febr. Finantslov for Finantsaaret fra 1-

April 1856 til 31. Marts 1857.

— 28. Febr. Lov om Udbetaling af Dyrtidstillæg

til Embeds- ogBestillingsmænd.

— 8. Marts. Lov ang. Oprettelsen af en Veteri-

nair- og Landbohoiskole.
^— 8. Marts. Lov, hvorved det paalægges Hoieste-

ret at angive Grundene for dens

Domme.
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1856. h April. Lov ang. Tillæg til Forfatningsloven

for Monarehiets Fælles-Anlig-
gender.

1. April. Lov om den svævende Statsgjæld.
— 22. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forstaaelse

af Loven om Pressens Brug.
— 25. April. Justitsmin. Skriv. ang. Oversendelse

af nogle danske Forfatnings-

lovbud.

— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forrentning

af Kapitaler i Jordebogskassen

(For. 18. Febr. 1847).
— 4. Juni. Lov ang. Udprægning afSmaamynt.
— 18. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

nogle Loves Udvidelse til Is-

land.

Læ s te- Afgift, see Handel og Skibsfart.

Løsagtighed.

9. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Alimentations-

bidrag fra en Somand paa Æro.
22. April. Justitsmin. Skriv. ang. Testamente

til et uægte Barn.

22. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forandring af

corporlig Revselse for Hoer til

Pengebode.
7. Mai. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. en ansogt Ægteskabsbe-
villing efter begaaet Hoer.

Maal Og Vægt, jevnf. Handel og Skibsfart.

1855. 23. April. Indenrm. Skriv. ang. Maal og Vægt-
Redskaber til Oefjords Syssel.

1856. 12. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Fornyelse

af Maal- og Vægt-Redskaber.
-t 25. April. Isl. Dep. Skriv. ang. Oversendelse

af Maal og Vægt.

Mandtal S fisk, see Skatter og Afgifter.

Matrikel.

1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Monarchiet

m. v. (S. 48).

xri, b. 40

1855.

1856.
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1855. 18. Mai. Kgl. Resol. ang. Forslag til Matri-

kelsagens videre Fremme i Is-

land.

— 5. Juni. Indenrigsm. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger til Matrikelsagens Fremme
(S. 194).— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen

1853. I.

— 9. Juni. Indenrm. Skriv. ang. de Althinget

forelagte Lovudkast (3).— 27. Septbr. Indenrm. Circ. ang. Tilveiebringelse

af fornodne Oplysninger for

Matrikel-Commissionen.
— 27. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Udgifter ved

Matrikel-Commissionen.
— 27. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Matrikel-Commissionens Med-
lemmer.

Medicinalvæsenet,
jevnf. Embeder, Embedsmænd m. v., Jordemodervæsenet,

Qvarantainevæsenet, Veterinairvæsenet.

1855. 20. April. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling af

Amts-Repartitionsf'ondet for an-

skaffede Jordemoder-Redskaber.
— 20. April. Justitsmin. Skriv. ang. Anskaffelse

af et Jordemoder-Bestik.
— 14. Mai. Indenrigsmin. Skriv. ang. Politi og

Lægetilsyn paa nogle Handel-
steder.

— 29. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. en Apothekers

Besværing over den homoo-
pathiske Kurmethode.

— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aarene

1853—54 (Lov 3. Marts 1854
— 13. Juni. Indenrigsm. Skriv. ang. de forrige

Degne-Indtægter ved Reynistad

Kloster.

— 21. August. Isl. Depart. Circ. ang. Oversendelse

af andet Tillæg til Medicinal-

Taxten.
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1856. 31. Marts.

— 19. Mai.

— 20. Mai.

31. Mai.

1855. 27. August. Justitsmin. Skriv. ang. tast Ansæt-
telse af en Læge i Hunavatns
Syssel.

— 10. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Posteringen

i det Island vedk. Budget.
— 17. Decbr. Justitsmin Skriv. ang. Fodselsstif-

telsen paa Vestmannoerne.
— 22.' Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

Ansættelsen af en Dyrlæge paa
Island.

— 27. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Vartpenge
for en entlediget Distriktslæge.

Kg]. Resol. ang. Inddeling af Læge-
distrikterne i Nord- og Oster-
Amtet.

Justitsmin. Skriv. ang. Instrumenter
ved Landphysici Embede.

Justitsmin. Skriv. ang. Fodselsstif-

telsen paa Vestmannoerne.
Kongl. Resol. ang. Honorar for en

Haandbog i Sundhedslæren, ud-
arbeidet for Island.

Justitsmin. Skriv. ang. Ordningen af

Lægetilsyn ved fremmede Skibes

Ankomst paa Eskefjord.

Isl. Depart. Circ. ang. Medicinal-

taxten.

Taxt, hvorefter Apothekerne i Dan-
mark skulle falholde de i samme
anforte Medikamenter fra 1. Juli

1856.
Justitsmin. Skriv. ang. homoopathi-

ske Læger paa Nordlandet.

Justitsmin. Skriv. ang. Undersogelse

af homoopathisk Medicin, m. m.
— 3. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Dispensations-

ret for Lægerne.
— 3. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. en Distrikts-

læges Dispensation af Medicin.
— 11. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Medikamenter

for Spedalske.

— 10. Juni.

3. Juli.

31. Mai
1856.

— 19. Juli.

— 19. Juli.

1855. 18. Oktbr.

Mineralier.

Indenrm. Skriv. ang. Tilladelse til

at grave efter Dobbeltspath i

Helgustaoa Fjeld.

40*
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Ministerierne, jevnf. Forfatning, Lovgivning.

1855. 16. Oktbr. Kgl. Kundg. ang. Oprettelsen af et

Ministerium for Monarchiets

fælles indre Anliggender.
— 18. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. nærmere Be-

stemmelse om Sproget i Em-
beds-Sager.

— 31. Oktbr. Conseilpræsid. Bekg. ang. Forret-

ningernes Fordeling mellem Mi-

nisterierne, samt om det is-

landske Departements Henlæg-
gelse til Justitsministeriet, m.m-

Mynt, Myntvæsen, jevnf. Pengevæsenet.

1855. 2. April. Lov om Indkaldeise af de gamle

Rigsorter.
— 12. April. Bekjendtg. (for Danmark) ang. Ind-

kaldelse af de gamle Rigsorter.

— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aarene

1853-1854.
1856. 4. Juni. Lov ang. Udprægning af Smaamynt.
— 2. August. Finantsmin. Bekjendtg. (kgl. Resol.

14. Januar i855) ang. Udpræg-
ning af Markstykker.

— 23. Septbr. Kgl. Resol. ang. Udprægning af

Halvskillinger i Bronce.
— 18. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

nogle Loves Udvidelse til Is-

land (Lov 10. Febr. 1854).
— 24. Decbr. Finantsmin. Bekjendtg. (kgl. Resol.

14. Januar 1855) ang. Udpræg-
ning af Smaamynt.

Nybyggere.
1856. 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling til

Synsmændene ved Udvisning a*

en Nybyggerplads.

Obligationer, see Finantserne, Umyndige.

Oeconomisk Fond (for Nord- og Oster-Amtet).

1855. 18. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag orn at

anvende Renterne af (N. og O.)

»Amtets oekonomiske Fond til

Anskaffelse af Agerdyrknings-

Redskaber.
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1856. 21. Juli. Justitsmin. Skriv, (til N. og 0. Amt)
ang. Trykning af Oversigt over

Stiftelsernes Status i Amtet.
— 29. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Althingets

Petition om Oprettelse af et

Landvæsens-Institut.

Oekonomisk Selskab for Sonder-Amtet, see Sttnder-

Amtets oekonomiske Selskab.

Oldsager.

1855. 19. Oktbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. nogle ved den forrige Dom-
kirke paa Holum opbevarede

tpr-, Bispekaaber og Messeklæder.
— 11. Novbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. ældre Sager fra den for-

rige Domkirke paa Holum.

Overlevelses-Renter, see Pensionsvæsenet.

Pastoral-Seminariet,
jevnf. Geistligheden, Skolen, Universitetet.

1855. 13. Decbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Honorar for Forelæsninger
over Kirkeret ved Pastoral-

Seminariet i Reykjavik.— 13. Decbr. Kirke- og Underviisn.-Minist. Skriv.

ang. Undervisningen iPsycho-
logi og Logik ved Pastoral-

Seminariet i Reykjavik.

Pasvæsenet, see Handel og Skibsfart, Scipas.

Pengevæsenet, jevnf. Mynt, Myntvæsen.

1855. 7. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Althingets Pe-
tition om Oprettelse af et Bank-
Institut i Reykjavik.

22. Marts. Kongl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Afhjælpning af

Pengemangel i Island, samt Op-
rettelse af et Bank -Institut,

m. m. (kgl. Bekg. 7. Juni 1855.

n; 6).

6. April. Lov ang. Rentefodens Frigjorelse i

visse Tilfælde, samt om Straffen

for Aager m. v.
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Pensionsvæsenet,
jevnf. Embeder, Embedsmænd.

1855. 2. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Formen for

Udvidelsen afalmindelige danske

Love til Island.

— 31. Mai. Anordn, ang. Pensionslov for Em-
bedsmænd og deres Enker (Lov

5. Januar 1851), jevnf. kongl.

Bekg. til Althinget 7. Juni 1855.

I, 7.

— 31. Mai. Plak. ang. Overlevelses-Renter for

Embedsmænds Enker (Lov 5-

Januar 1851); jevnf. kgl. Bekg-

til Althinget 7. Juni 1855. I, 8.

— 31. Mai. Plak. ang. Anviisning af Gager, samt

om Forskud (Lov 30. Juni 1850)

;

jevnf. kgl. Bekg. til Althinget

7. Juni 1855. I, 9.

— 19. Septbr. Finantsmin. Skriv. ang. Schemata
til Overlevelses-Renter [&. 311)-

— 27. Septbr. Tndenrm. Circ. ang. en paatænkt Re-
vision af Schemata til Embeds-
mænds Indskud for Overlevel-

ses-Renter.

Politivæsenet,

jevnf. Akureyri, Fiskeri, Handel og Skibsfart, Medicinal-

væsenet, Qvarantainevæsenet, Reykjavik, Sopas.

1855. 12. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Forogelse af

Politimagten i Reykjavik.
— 17. Marts. Reglement for Brandkorpset (Reglur

fyrir slokkvilioio) i Reykjavik.

— 28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes vedborlige Hellighold-

else (§§ 13. 14). .
.

— 12. April. Politi -Bekjendtg. (for Reykjavik;,

ang. Regler for Besætningen

Skibe, der anlobe Reykjaviks

Havn.
— 20. April. Indenrm. Skriv. ang. Udsalg af for-

mentlig bedærvede Varer.

— 14. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udbetaling ai

Amtets Repartitionsfond til ei

Politiskilt.

— 14. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Politi og Læge-

tilsyn paa nogle Handelsteder.
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1855. 6. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Arrestanters Forpleining i Rvik.
— 6. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Undersogelse

af engelske Fiskeres Uordener

i Island.

6. Juli. Indenrm. Circ. ang. Undersogelse om
de over nogle af engelske So-
folk begaaede Uordener fra Is-

land indkomne Klager.
— 6. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Qvarantaine-

Foranstaltninger i Reykjavik.

1856. 8. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Helligdags-

Arbeide i Reykjavik.
— 10. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Ordningen af

Lægetilsyn ved fremmede Skibes

Ankomst paa Eskefjord.

26. Juni. Justitsmin. Circ. ang. Undersogelse
om engelske og irske Fiskeres

Uordener i Island.
— 27. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Udstedelse af

Forbud mod Udskjænkning i

Kramboderne i Reykjavik m. v.

— 7. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Undersogelse
af de af engelske Fiskere be-

gaaede Uordener.

9. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. engelske Fi-

skeres Forurettelser mod Be-
boerne af Grimsey.

— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Qvarantaine - Foranstaltninger

af Amtets Repartitionsfond.

Postvæsenet.

1855. 19, Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Postgangen

mellem Akureyri og Reykjavik.

— 27. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Besorgelse af Postexpedition.

— 11. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forsendelse

af Breve og Pakker med det

islandske Postskib over Liver-

pool.

1856. 28. Febr. Isl. Depart. Exped. Contoirs Skriv.

ang. forhoiet Lon for Nord-

landets Postbud.
— 12. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Godtgjorelse

for Udlæg i Embeds-Anliggen-
der.
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1856. 21. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Befordring

af Postbreve fra Reykjavik til

Nordlandet.
— 8. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forsendelse

af den islandske Post over Li-

verpool.

Pressen, Presselo vgivning m. v.,

jevnf. Boger, Bogtrykkeri m. v., Politivæsenet.

1855. 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1847 til 1852 ud-

komne almindelige Forordninger

og Love til Island (Lov 3. Ja-

nuar 1851).
— 9. Mai. For. ang. Lov om Pressens Brug

(Lov 3. Januar 1851; om Mo-
tiverne see S. 145 Anni. 1)-

Jevnf. kgl. Bekg. til Althinget

7. Juni 1855. I, 3.

1856. 22. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forstaaelse

af Loven om Pressens Brug.

Pro klam at a, see Retterne.

Provst, see Geistligheden.

Præstegaard, see Geistligheden.

Præstekald, see Geistligheden.

Præster, see Geistligheden.

Præsteskole, see Pastoral-Seminariet.

Qvarantaine væsen et,

jevnf. Handel og Skibsfart, Politivæsenet.

1855. 12. April. Bekjendtg ang. Regler for Besæt-

ningen af Skibe, der anlobe

Reykjaviks Havn (§ 1).

— 6. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Qvarantaine-

Foranstaltninger i Reykjavik-

1856. 19. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Qvarantaine-

Indretninger i Reykjavik.
— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling f°r

Qvarantaine - Foranstaltninger

af Amtets Repartitionsfond.

Civil der, see Jordegods-Administration.

Reglement, see Althinget, Brandvæsen, Færgevæsenet.

Rasp hu 8, see Criminalvæsenet.
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Regnskabsvæsenet,
jevrrf. Beger, Bogtrykkeri m. v., Finantserne, Jordebogskassen,

Jordegods-Administration, Sysseler, Sysselmænd.

1855. 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Stiftsbogtrykkeriets

Bestyrelse ni. v.

— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Stiftsbog-

trykkeriets Bestyrelsesmaade,

Regnskabsvæsen m. v.

— 6. August. Contrakt om Stiftsbogtrykkeriets Be-

styrelse.

20. Novbr. Kirke- og Underviisn. Min. Skriv.

ang. Regnskab for Skolens

Bibliothek.

1856. 24. Juni. Isl. Depart. Skriv, (til Stiftamtm.),

hvorved Schema til Pasregn-

skaber oversendes.

Reiser i Island.

1856. 17. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. en afPrinds

Øf Napoleon fra Frankrig paatænkt
Reise i Island.— 21. Juni. Justitsmin. Circ. ang. enafPrindsen
af Oranien paatænkt Reise i

Island.
— 23. Decbr. Justitsmin. Circ. ang. Opsamling af

udkastede Træflydere ffraPrinds

Napoleons Skib), for at under-

soge Stramningerne i de nord-
lige Have.

Keiser, Amtmændenes i Island, see Amtmænd.

Rttnte, Rentefod, see Pengevæsenet.

^ e P, Reppenes Anliggender, see Communalvæsenet,

Fattigvæsenet.

Repartitionsfond, jevnf. Medicinalvæsenet.

!855. 20. April. Justitsmin. Skriv, ang. Betaling af

Amts-Repartitionsfondet for an-
skaffede Jordemoder-Redskaber.

20. April. Justitsmin. Skriv. ang. Anskaffelse af

et Jordemoder-Bestik.
14. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udbetaling af

Amtets Repartitionsfond til et

Politiskilt.

16. August. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Capitelstaxtens Sættelse.
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1856. 19. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Honorar til

en Provst for Medvirkning ved

Capitelstaxtens Sættelse.

— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Sysselmændenes Undersogelser

i Fattigforsorgelses-Sager.
— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Qvarantaine-Foranstaltninger af

Amtets Repartitionsfond.

Retterne, Retsvæsenet og Rettergangsmaaden,
jecnf* Embeder, Embedsmænd m. v., Sportelvæsenet.

1855. 22. Febr. Lov ang. Kundgjorelser i Adresse-

Contoirets Efterretninger.
— 22. Marts. Kongl. Resol. ang. Althingets An-

dragende om Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Monarcbiet,

m. v.

— 28. Marts. For. for Island, ang. Son- og Hellig'

dagenes vedborlige Hellighold-

else (§ 6).
— 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1847 til 1852 udkomne
almindel. Forordninger og Love

til Island (Plak. 17. Febr. 1847.

— 9. Mai. Plak. ang. Salair for Hoiesterets-

Advokater som Defensorer 1

Justits-Sager (Plak. 17. Febr.

1847) ; jevnf. kgl. Bekg. til Al-

thinget 7. Juni 1855. I, 4.

— 9. Mai. Plak. ang. Ophor af Bekjendtgj orei-

ser i den Altonaiske Merkur

o. s. v. (Lov 25. April 1850);

jevnf. kgl. Bekg. til Althinget

7. Juni 1855. I, 6.

— 29. Mai. Justitsminist. Skriv. ang. offentlig

Stævning under en Eiendoms-

trætte.

— 10. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Posteringen

i det Island vedk. Budget.
— 22. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Beregning aJ

Sportler ved Landsoverretten-

— 22. Decbr. Justitsmin. Skriv, (til en Hoiesterets-

Advokat) ang. Paategninger pa*

Stævninger til Hoiesteret.

— 22. Decbr. Justitsmin. Circ. ang. Paategninger

paa Stævninger til Hoiesteret.
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1856. 8. Marts. Lov, hvorved det paalægges Hoieste-

ret at angive Grandene for dens

Domme.
— 12. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Udskrift af Akter ved Lands-
overretten.

28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling til

Synsmændene ved Udvisning af

en Nybyggerplads.
— 3. Mai. Justitsminist. Skriv. ang. hvorvidt

Landsoverrettens Medlemmer
kunne constitueres som Under-

dommere.
— 17. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Proces om

Stiftsbogtrykkeriets Privilegium.

Reykjavik,
jevttf. Bank, Bankvæsen, Beger, Bibliothek, Bogtrykkeri m. v.,

Capitelstaxt, Communalvæsenet, Handel og Skibsfart,

Havnevæsenet, Kjbbsteder, Pastoral-Seminariet, Skolen.

1855. 12. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Forogelse af

Politimagten i Reykjavik.

Indenrm. Skriv. ang. Althingets Pe-
tition om Oprettelse af et Bank-
Institut i Reykjavik.

Reglement for Brandkorpset (Reglur

fyrir slokkvilibio) i Reykjavik
(see 7. April).

Reglement for Brandkorpseti Reykja-
vik By.

Bekjendtg. ang. Regler for Besæt-
ningen af Skibe, der anlobe

Reykjaviks Havn.
Havnetaxt for Afbenyttelse afHavnen

ved Reykjavik.

Indenrm. Skriv. ang. Havnetaxten

for Reykjavik.

Indenrm. Skriv. ang. Bisperesident-

sens Forflyttelse fra Laugarnes

til Reykjavik.

Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Arrestanters Forpleining i Rvik.

Indenrm. Skriv. ang. Ansættelse af

. en svensk-norsk Consul i Rvik.

Justitsmin. Skriv. ang. Qvarantaine-
Foranstaltninger i Reykjavik.

7. Febr.

17. Marts.

7. April.

12. April.

12. Mai.

12. Mai.

19. Mai.

6. Juli.

6. Juli.

6. Juli.



1855. 10. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Forslaget om
Henlæggelse af Biskoppens Re-
sidents til Reykjavik.

— 17. Septbr. Kirke- og Underviisn. Min. Skriv.

ang. Bisperesidentsens Forlæg-

gelse fra Laugarnes til Rvik.

— 19. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Postgangen

mellem Akureyri og Reykjavik-

1856. 8. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Helligdags-

Arbeide i Reykjavik.
— 8. April. Justitsminist. Skriv. ang. Bisperesi'

dentsens Forflyttelse fra Laug-
arn es til Reykjavik.

— 19. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Qvarantaine-

Indretninger i Reykjavik.
— 27. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Udstedelse

af Forbud mod Udskjænkning i

Kramboderne i Reykjavik m. Y*— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. technisk Un-
dersogeJse af Havnen i Rvik.

— 21. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Befordring

af Postbreve fra Reykjavik til

Nordlandet.
— 25. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Oprettelse

af Assurance for Reykjavik.
— 15. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Brandfor-

sikkring for Reykjavik.
— 23. Decbr. Kirke- og Underviisn. Min. Skriv-

ang. Skolebygningens Bidrag til

Byens Kæmnerkasse i Rvik.

Rigsmynt, see Myntvæsenet, Pengevæsenet.

Rigsraad et, see Forfatning.

Schemata, see Embeder, Embedsmænd m. v., Geistlighedeo,

Statistik, Sbpasse.

Selskaber,
jevvf. Boger, Bibliothek m. v., Literatur.

1855. 31. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Udgivelsen af

kgl. Resolutioner og ministeri-

elle Skrivelser (ved det isl*

Literaire Selskab).

Skatter og Afgifter,
r

.

jevitf, Capitelstaxt, Finantserne, Handel og Skibsfart,

Sportelvæsenet, Tiende, Told.

1855. 22. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Althingets An-

dragende om Gjaftoldens Oppe-

borsel.
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1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Bestemmelse af

Tillægs - Afgift af fremmede
Skibe, der anlobe Island.

— 24. Marts. Indenrm. Bekg. ang. Tillægs-Afgift

for visse fremmede Nationers

Skibe, naar de beseile Island.

— 24. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Tillægs-Afgift

af udenrigske Skibe, som seile

til Island for at handle.
— 28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1855 til 31. Marts 1856.
— 13. April. Kgl. Resol. ang. Althingets Petition

om Forandring i Gjaftoldens

Ydelse, og om Afskaffelse af

Mandtalslisk; jevnf. Bekjendtg.

7. Juni 1855. II, 9.

— 30. April. Indenrm. Skriv. ang. Beregnings-

maaden til Ydelse af Skat.
— 12. Mai. Havnetaxt for Afbenyttelse afHavnen

ved Reykjavik.
— 19. Mai. Indenrm. Skriv. ang. de islandske

Handelsforhold med Hensyn til

Spanien.
7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af dets Betænkninger
og Andragender i Sessionen

1853 (II, 9).— 2. August. Reskr. ang. Statsbudget for Finants-

aaret fra 1. April 1855 til 31.

Marts 1856, og sammes Of-
fentliggørelse.

19. Oktbr. Indenrm. Skriv, ang. Ansogning om
Eftergivelse af Udforsels-Afgift

i Tilfælde af Forlis.

22. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Althingsskat

1QK af Embedsjorder.
A«06. 28. Febr. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1856 til 31. Marts 1857.
~~*

12. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Bestemmelser

om Tillægs - Afgift for visse

fremmede Nationers Skibsfart

paa Island.

2. April. Justitsmin. Bekg. ang. Tillægs-Af-

giftforvisse fremmede Nationers
Skibe.
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1856. 27. April. Kgl. Resol. (Justitsmin. Skriv. 2.

Mai) ang. Eftergivelse af Pro-

cent-Afgift afHjaltesteds Legat

tilUnderstottelseaf Landbruget.

— 21. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Afslutning af

en Convention med Frankrig med
Hensyn til Skibsafgifter.

— 7. Juli. Justitsmin. Bekg. ang. franske Skibes

Fritagelse for Differential- Afgift.

— 12. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Auktions-

Salair ved Forauktionering af

Hospitalslodder.

— 19. Novbr. Justitsmin. Bekg. ang. Fritagelse for

Tillægs- Afgift for Skibe fra

Kongeriget Begge Sicilierne.

Skab sygdom blandt Faarene, see Faar, Faareavl, Faare-

6kab.

Skibsfart, see Handel og Skibsfart.

Skifte væsenet, see Arv og Skifte.

Skolen, Skolevæsenet m. v., jevnf. Pastoral-Seminariet.

1855. 28. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1-

April 1855 til 31. Marts 1856.

— 28. Marts. For. for Island, ang. Son^- og Hellig-

dagenes vedborlige Hellighold-

else (§ 8).

— 23. April. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Betingelser for at stilles

til Afgangsprove ved Latin-

skolen.

— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger

og Andragender i Sessionen

1853. I. (Borneskole i Rvik).

— 2. August. Reskr. ang. Statsbudget for Finants-

aaret fra 1. April 1855 til 31-

Marts 1856, og sammes Of-

fentliggj oreise.

— 16. Oktbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Stats-

regnskab fra 1. April 1854 til

31. Marts 1855.
— 20. Novbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Sknv.

ang. Regnskab for Skolens Bib-

liothek.
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1855. 13. Decbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Honorar for Underviisning

i Zoologi og Mineralogi ved
Reykjavik Latinskole.

— 13. Decbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Lokale for Gymnastik-
Underviisning ved Latinskolen

i Reykjavik.

1856. 7. Febr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Indsendelse af aarlige In-

ventarie-Lister ved Skolen.
— 28. Febr. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1856 til 31. Marts 1857.
— 27. Juni. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Udgift til Hoitidelighold-

else af Kongens Fodselsdag ved
Latinskolen.

— 2. Oktbr. Reskr. ang. Bekg. af Statsregnskab

fra 1. April 1855 til 31. Marts
1856.

— 12. Novbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Salg af Boger fra Skole-

biblioteket.
— 23. Decbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Skolebygningens Bidrag til

Byens Kæmnerkasse i Rvik.

Sparekasser, jcvnf. Bank, Bankvæsen.

1856. 25. April. Justitsrnin. Skriv. ang. Kapital- og

Rentebetalinger, Statsgjælden

vedkommende.

Specification over Præstekalde (S. 479), see Geist-

ligheden.

Sp edalske, jevnf. Hospitaler, Medicinalvæsenet.

1856. 11. Decbr. Justitsrnin. Skriv. ang. Medikamenter
for Spedalske.

Spekulanthandlere, see Handel og Skibsfart.

Sportelvæsenet,

jevnf. Embeder, Embedsmænd m. v., Handel og Skibsfart,

Sysseler, Sysselmænd, Sbpas.

1855. 26. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Gebyr for

kgl. Confirmation paa en Bænke-
gave-Akt (S. 110 Anni.).
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1855. 19. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Skifteforvalt-

ningen i en Sysselmands Bo.

— 22. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Beregning af

Sportler ved Landsoverretten.

1856. 6. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Godtgjorelse

til en Leilænding for Jordens

Beskadigelse.
— 8. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Administra-

tions-Udgifter vedMunkathveraa
Kloster.

— 12. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Beregning

af Salair for Kongetiendens

Oppeborsel i Oefjords Syssel.

— 12. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Udskrift af Akter ved Lands-
overretten.

— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling til

Synsmændene ved Udvisning af

en Nybyggerplads.
\

— 12. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Auktions-

Salair ved Forauktionering af

Hospitalslodder.
— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling for

Sysselmændenes Undersogelse i

Fattigforsorgelses-Sager.

Statistik, jevnf. Capitelstaxt.
|

1855. 15. Mai. Isl. Departem. Circ. (til Provsterne

i Island) ang. Foretagelse af

en almindelig Folketælling i

Landet.
j— 15. Mai. Isl. Depart. Skriv, (til Biskoppen

over Island) ang. Iværksættel-

sen af en almindelig Folketæl-

ling i Landet.

1856. 11. Januar. Isl. Depart. Skriv, (til Biskoppen)
ang. Oversendelse af nye Sche- i

maer til Tabeller over Vielser,

Fodsier og Dodsfald.
|— 23. April. Justitsmin. Skriv. ang. Indsendelse

af aarlige Beretninger om Han-
delen.

I— 21. Juli. Justitsmin. Skriv, (til N. og O. Amt)
'

ang. Trykning af Oversigt over
;

Stiftelsernes Status i Amtet.

Stats gj æld, see Kinantseine.
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Stiftamtmanden,
jevnf. Embeder, Embedsmænd m. v., Reiser i Island.

1855. 17. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelsen

af et nyt Landssegl.
— 15. Mai. < Indenrm. Skriv, (til Stiftamtmanden)

ang. hans Tilbagereise til sit

Embede.
— 10. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Posteringen

i det Island vedk. Budget.
— 29. Novbr. Stiftamts-Reglem. ang. Færgevæsenet

i Arnæs og Rangarvalla Sys-
seler.

1856. 19. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Bevillinger

til Stiftamtmands-Embedet.

Stiftelser, jevnf. Legater og Stiftelser.

1855. 19. April. Indenrm. Skriv. ang. Statskassens

Forrentning af Umyndiges og
Stiftelsers Midler.

1856. 21. Juli. Justitsmin. Skriv. (N. og 0. Amt)
ang. Trykning af Oversigt over

Stiftelsernes Status i Amtet.

Stiftsbibliotheket, see B8ger
y

Bogtrykkeri, Bibliothek

m. v.

Stiftsbogtrykkeriet, see Boger, Bogtrykkeri m. v.

Stævninger, see Retterne.

Sysseler, Sysselmænd,
jevnf. Embeder, Embedsmænd, Politivæsenet, Sportelvæsenet.

1855. 22. Febr. Plak. ang. ForogelseafThingstederne

i Arnæs Syssel; jevnf. kongl.

Bekg. til Althinget 7. Juni 1855.

I, 1.

— 20. April. Indenrm. Skriv. ang. Bopæl for Sys-
selmanden i Skagafjords Syssel.

— 23. April. Indenrm. Skriv. ang. Maal og Vægt-
Redskaber til Oefjords Syssel.

— 19. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Skiftefor-

valtningen i en Sysselmands Bo.

1856. 12. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Beregning

af Salair for Kongetiendens
Oppeborsel i Oefjords Syssel.

xn. B. 41
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Sonder- Amtets oekonomiske Selskab.

1856. 29. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Althingets

Petition om Oprettelse af et

Landvæsens-Institut.

Sælhunde, see Jagten.

S op as, jevnf. Handel og Skibsfart.

1855. 29. Januar. Bekg. for Slesvig, ang. Erhvervelsen
af islandske Sopas.

— 31. Januar. Indennn. Skriv. ang. nogle Punkter,

vedkommende Islands Handel
og Skibsfart.

— 23. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Afgivelsen af

edelige Forsikkringer til at er-

holde islandsk Sopas i Tilfælde

af Skipperens Dod.
— 24. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Tillægs-Afgift

af udenrigske Skibe, som seile

til Island for at handle.

— 24. Marts. General-Tolddirekt. Circ. ang. Frem-
gangsmaaden med Hensyn til

islandske Sopasse, m. m.
— 28. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Lovene om

Handel paa Island, Sopas m. v.

— 28. Marts. Indenrm. Circ. ang. Lovene om Han-
delen, Sopas m. v. (S. 84).

— 28. Marts. Indenrm. Circ. ang. Lovene om Han-
delen, Sopas in. v. (S. 85).

— 17. April. Udenrm. Circ. ang. Indskjærpelse af

de ældre Bestemmelser om Er-
hvervelse af latinske Sopas.

— 1. Mai. Indenrm. Skriv. ang. nogle Betin-
gelser for at kunne erholde

islandsk Sopas og Adgang til

Handel paa Island.

— 26. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udstedelsen af

latinske Sopasse.
— 11. Juni. Bekg. (for Holstein) ang. Erhvervel-

sen af islandske Sopas.
— 31. August. Udenrm. Circ. ang. Skibs-Certifikater

og latinske Sopasse.
— 14. Septbr. Indenrm. Circ. ang. Udfærdigelse af

Skibs-Certifikater og latinske

Sopasse.

1856. 28. Febr. Justitsmin. Bekg. ang. Forandringer

med Hensyn til Erhvervelsen
af islandske Sopas.
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1856. 31. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Losning af

islandske Sopas.
— 24. Juni. Isl. Depart. Skriv, (til Stiftamtm.),

hvorved Schema til Pasregn-
skaber oversendes.

— 8. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Regler for

Anskaffelsen af islandske So-

Tabeller, see Statistik.

Tegning, Tegnelære, see Kunst.

Telegraph.

1855. 31. Oktbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Forhand-
lingerne om Anlæggelsen af en
elektrisk Telegraph over Island

til Amerika.
— 10. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forhand-

lingerne om Anlæg af elektrisk

Telegraph over Island til Ame-
rika.

Testament.

1855. 18. April. Kgl. Confirmation paa Disposition

eller saakaldet Bænkegave-Akt
til Fordeel for Hustruen.

1856. 22. April. Justitsmin. Skriv. ang. Testamente
til et uægte Barn.

— 4. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Arvegave til

en Slegfredson.

Thingsteder, jevnf. Sysseler, Sysselmænd.

1855. 22. Febr. Plak. ang. Forogelse af Thingsted-

erne i Arnæs Syssel; jevnf.

kgl. Bekg. til Althinget 7. Juni

1855. I, 1.

ThronfOlgen, see Kongen, Kongehuset m. v.

Tiende, jevnf. Jordegods-Administration, Skatter og Afgifter.

1855. 25. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Tiende af den
forrige Holum Bispestols Jorder.

— 31. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Sagen om Tiende-

Ydelse af den forrige Holum
Domkirkes Jorder.

1856. 12. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Beregning

af Salair for Kongetiendens

Oppeborsel i Oefjords Syssel.

41*
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1856. 17. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Ret til Tiende

af uddode Qvilder, og sammes
Retablering.

Told-, Toldvæsen,
jevnf. Handel og Skibsfart.

1855. 31. Januar. Indenrigsminist. Skriv. ang. nogle

Punkter, vedkommende Islands

Handel og Skibsfart.

— 24. Marts. General-Tolddirekt. Circ. ang. Frem-
gangsmaaden med Hensyn til

islandske Sopasse, m. m.
— 12. April. Indenrm. Skriv. ang. Handels- og

Toldforholdene med Hensyn til

Islands Handel med Spanien.
— 30. April. Indenrm. Skriv. ang. Losnings-At-

tester for Skibe.

— 19. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Attest for

Skibsforere om Losning af Lad-
ninger.

— 19. Mai. Indenrm. Skriv. ang. de islandske

Handelsforhold med Hensyn til

Spanien.

1856. 23. April. Justitsmin. Skriv. ang. Indsendelse

af aarlige Beretninger om Han-
delen.

Traktater, jevnf. Convention.

1855. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Bestemmelse af

Tillægs - Afgift af fremmede
Skibe, der anlobe Island.

—
- 24. Marts. Indenrm. Bekg. ang. Tillægs-Afgift

for visse fremmede Nationers

Skibe, naar de beseile Island.

— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forelæggelse

for Althinget af de almindelige

Love for Danmark i Aaret
1853-1854.

— 25. Juni. Justitsmin. Bekg. ang. Anholdelse

og Udlevering af deserterede

belgiske Skibsfolk.

— 9. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Overeenskomst
med Kongeriget Begge Sicilier

om Fritagelse for Tillægs-Af-

gift i Island.

i
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1856. 2. April. Justitsmin. Bekg. ang. Tillægs- Afgift

for visse fremmede Nationers

Skibe.

— 17. Mai. Justitsmin. Bekg. ang. deserterede

Sofolk fra venezuelanske Skibe.

— 4. Juni. Kgl. Resol. ang. Convention om
Handel og Skibsfart mellem
Danmark og de nordamerikanske
Fristater.

— 6. Juni. Convention mellem Danmark og Ne-
derlandene, ang. Ansættelse af

Consular-Embedsmænd.
— 13. Juni. Deklaration om Overeenskomst mel-

lem Danmark og Sverrig-Norge,

ang. Skibsfarten.

— 21. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Afslutning af

en Convention med Frankrig

med Hensyn til Skibsafgifter.

— 17. August. Deklaration fra Udenrigsmin. ang.

Handel med Kongeriget Begge
Sicilierne.

— 1. Oktbr. Deklaration om Overeenskomst mel-
lem Danmark og Kongeriget
Begge Sicilierne, ang. Skibs-

fartens Udvidelse.

— 18. Oktbr. Patent ang. Convention med Neder-
landene om Ansættelse af Con-
sular-Embedsmænd.

Tugthus, see Criminalvæsenét.

Tyende.

1855. 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Udarbeidelse af

Udkast til en Tyendelov for

Island.

— 7. Juni. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Betænkninger

og Andragender i Sessionen

1853 (II, 10).
— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Udarbejdelsen

af et Udkast til en ny Tyendelov
for Island.

— 27. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af ældre Betænkninger ang.

Tyendelovgivningen.
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Umyndige,
jevnf. Arv og Skifte, Finantserne, Jordebogskassen.

1855. 19. April. Indenrm. Skriv, an g. Statskassens

Forrentning af Umyndiges og

Stiftelsers Midler.

— 24. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Rentebe-

taling af en Umyndigs Capital.

1856. 25. April. Justitsmin. Skriv. (Fin. Min. Skriv.

29. Marts) ang. Kapital- og

Rentebetalinger, Statsgjælden

vedkommende.
— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Indberetninger

om Udstedelse af Myndigheds-
Bevillinger.

— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forrentning

af Kapitaler i Jordebogskassen.
— 28. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forrentningen

af Umyndiges og offentl. Stiftel-

sers Midler. .

Underst5ttelsesfond for Island, see Collekt.

Underviisningsvæsenet, see DBvstumme, Skolen, Uni-

versitetet, Veterinairvæsenet.

Universitetet.

1855. 6. April. Bekjendtg. fra Consistorium, ang.

Bestemmelser om Ordenen ved
de offentlige Disputatser ved
Universitetet.

1856. 3. Febr. Kgl. Resol. ang. Afholdelsen af ju-

ridiske Examina.

Vaaben, Vaabenbvelser, see Forsvarsvæsen.

Valglov til Althinget, see Althinget.

Veivæsenet, see Færgevæsenet.

VestmannBerne,
jevnf, Forsvarsvæsenet, Medicinalvæsenet.

1855. 22. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Opforelse af

en Kirke paa Prestbakki i

Skaptafells Syssel (Transport

fra Vestmannoerne).
— 17. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Fodselsstiftel-

sen paa Vestmannoerne.
— 12. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Landskylds-

Afgiften af Huse paa Vestmann-
oerne.
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1856. 19. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udlevering

af Vaaben til Afbenyttelse paa
Vestmannoerne.

— 20. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Fødselsstiftel-

sen paa Vestmannoerne.
— 17. Juni. Kgl. Resol. (Justitsmin. Skriv. 28.

Juni) ang. Udrustning for et

Væbningskorps paa Vestmann-

^ 5erne.
.

Veterinairvæsenet, jevnf. Dyrlæger.

1856. 8. Marts. Lov ang. Oprettelsen af en Veteri-

nair- og Landbohoiskole.
— 4. August. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

Oplæreise af islandske Veteri-

nairer.

Visit at s, see Geistligheden.

Vrag.

1855. 9. Novbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Bekjendtg.

om opdrevet Vrag.

Vffigt, see Maal og Vægt.

Ægteskab.
jevnf. Embeder, Embedsmænd m. v., Pensionsvæsenet.

1856. 7. Mai. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. en ansogt Ægteskabs-Be-
villing efter begaaet Hoer.

— 7. Mai. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Tilladelse for en Præst at

ægte en Pige, uagtet begaaet
Leiermaal.

— 27. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Berettigelse

til Fattigforsorgelse for en fra-

skilt Kone.
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